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B8-0121/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a Lengyelországban fennálló helyzetre 

vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló bizottsági 

határozatról 

(2018/2541(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, a 

lengyelországi jogállamiságról szóló, 2017. december 20-i indokolással ellátott 

javaslatra: a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű 

veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat 

(COM(2017)0835), 

– tekintettel a Bizottság 2018. február 28-i, a Lengyelországban fennálló helyzetre 

vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló határozatával 

kapcsolatos nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az Európai Parlament a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban 

tapasztalható helyzetéről szóló, 2017. november 15-i állásfoglalása1 kimondja, hogy a 

jelenlegi lengyelországi helyzet az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékek súlyos 

megsértésének egyértelmű kockázatát hordozza magában; 

1. megjegyzi, hogy a Lengyel Köztársaságban semmilyen módon nem sérült a 

jogállamiság;  

2. emlékeztet rá, hogy a Lengyel Köztársaság kormányát jelentős többséggel választották 

meg, és a lengyel nép egyre nagyobb arányú támogatását élvezi; 

3. megalapozatlannak tart minden arra irányuló kísérletet, hogy beavatkozzanak a 

tagállamok belügyeibe; 

4. ünnepélyesen megerősíti, hogy ragaszkodik az identitás és a nemzeti szuverenitás 

alapelveihez, amelyek a szabadság elvével oszthatatlan egészet alkotnak; 

5. határozottan megerősíti elkötelezettségét a szubszidiaritás EUSZ 5. cikkében rögzített 

elve mellett; 

6. úgy véli, hogy a Bizottság indokolatlanul és politikai motivációk miatt támadja a 

Lengyel Köztársaság vezető pártját; 

7. emlékeztet arra, hogy a Bizottság nem politikai testület, hanem az Unió végrehajtó 

szerve, és szigorúan meg kell felelnie a Szerződéseknek, különösen az EUSZ 5. 

cikkének és az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0442. 
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8. elutasítja a Bizottság 2017. december 20-i határozatát, amelynek értelmében alkalmazná 

az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdését a Lengyelországban fennálló helyzetre 

vonatkozóan; 

9. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vessenek véget a 7. cikk alkalmazására 

irányuló eljárásnak;  

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 

Lengyelország elnökének, kormányának és parlamentjének, a tagállamok kormányainak 

és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak. 


