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B9-0463/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása a tömegtájékoztatás szabadságáról és a 
jogállamiság helyzetének további romlásáról Lengyelországban
(2021/2880(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 7. és 19. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 167. és 173. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a Charta), és különösen annak 11. 
cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a lengyel alkotmány garantálja a sajtószabadságot (14. cikk) és a 
véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a cenzúra tilalmát (54. cikk);

B. mivel a sajtószabadság elve szorosan kapcsolódik a véleménynyilvánítás szabadságának 
elvéhez (54. cikk), amely a szólásszabadság megnyilvánulása, amely alkotmányos 
elvnek minősül;

C. mivel a rádiós és televíziós műsorok sugárzásának engedélyezési folyamatát az 1992. 
december 29-i műsorszolgáltatási törvény szabályozza; mivel a műsorszolgáltatási 
törvény értelmében a rádiós és televíziós műsorok sugárzása engedélyköteles, az 
engedélyt pedig a Nemzeti Tanács határozata alapján, a Nemzeti Műsorszolgáltatási 
Tanács elnökének határozatával adják meg;

D. mivel a lengyel alkotmány szerint a Nemzeti Műsorszolgáltatási Tanács tagjait a Szejm, 
a Szenátus és a köztársasági elnök nevezi ki, és nem tartozhatnak politikai párthoz vagy 
szakszervezethez, illetve nem láthatnak el a feladataikkal összeférhetetlen közfeladatot;

E. mivel a műsorszolgáltatási törvény értelmében valamennyi Lengyelországban működő 
műsorszolgáltató szabadon alakítja ki műsorait, beleértve a közszolgálati 
műsorszolgáltatókat is; mivel egyetlen állami közigazgatási szerv sem befolyásolhatja a 
közszolgálati műsorszolgáltatók műsor- vagy személyzeti döntéseit;

F. mivel a műsorszolgáltatási törvény 35. cikke előírja, hogy Lengyelországban a rádiós és 
televíziós műsorszolgáltatásnak az Európai Gazdasági Térségben (EGT) működő 
szervezetek többségi tulajdonában és irányítása alatt kell állnia; mivel 
Lengyelországban a műsorszolgáltatók részvényeinek legfeljebb 49%-a lehet az EU-n 
kívüli szervezetek tulajdonában; mivel ehhez hasonló előírások nem egyedül 
Lengyelországban léteznek, hanem például Ausztriában és Franciaországban is;

G. mivel a műsorszolgáltatási törvény módosításáról szóló, a lengyel parlament által 
jelenleg vizsgált törvénytervezet célja, hogy tisztázza azokat a szabályokat, amelyek 
lehetővé teszik a Nemzeti Műsorszolgáltatási Tanács számára, hogy hatékonyan 



RE\1239052HU.docx 3/6 PE697.917v01-00

HU

fellépjen annak lehetősége ellen, hogy a műsorszolgáltatók feletti irányítást Unión 
kívüli jogalanyok vegyék át, különösen olyan országokból származó jogalanyok, 
amelyek jelentős fenyegetést jelentenek az állambiztonságra nézve;

H. mivel a francia jogszabályok szerint a francia nyelvű műsorok földfelszíni sugárzására 
vonatkozó engedély nem adható olyan társaságnak, amelynek részvényeiből vagy 
szavazati jogaiból több mint 20% külföldi állampolgárok tulajdonában van, kivéve 
Franciaország nemzetközi kötelezettségvállalásai esetében; mivel a francia jog több, a 
médiatevékenység törvény által tiltott koncentrációját meghatározó eseti szabályt is 
előír;

I. mivel a német jog szerint országos szintű műsorsugárzási engedély csak 
Németországban, az EU-ban vagy az EGT-ben lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
jogalanynak adható; mivel a német jog szerint az adott médium tulajdonosa által bevitt 
tőke eredete nem releváns, hanem a székhelye a fontos;

J. mivel a Polska Press részvényeinek a PKN Orlen S.A. általi megvásárlása egyike azon 
számos ügyletnek, amelyekre az elmúlt években a lengyel médiapiacon került sor; 
mivel a médián belüli tulajdonosváltások igen gyakoriak, és nem befolyásolják a 
Lengyel Köztársaság alkotmányában garantált médiaszabadságnak és a 
véleménynyilvánítás szabadságának értékelését; mivel a társaság döntéseit a társaság 
igazgatótanácsa hozza meg, nem pedig tulajdonosai; mivel a szóban forgó ügyletet a 
Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal vizsgálta, amely az ügylet révén nem tárt fel 
semmilyen veszélyt a lengyelországi médiaágazatra nézve;

K. mivel az Unió hatásköreinek korlátai tekintetében a hatáskör-átruházás elve az irányadó, 
ami következésképpen azt jelenti, hogy minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések 
nem ruháztak át az Unióra, a tagállamoknál marad;

L. mivel az EUSZ 2. cikke nem ruház érdemi hatáskört az Unióra, csak felsorol bizonyos 
értékeket, amelyeket mind az Unió intézményeinek, mind tagállamainak tiszteletben 
kell tartaniuk, amikor a Szerződések révén az Unióra ruházott hatáskörökön belül és 
azok korlátait nem érintve járnak el;

M. mivel a szexuális egészséghez és neveléshez, a reprodukcióhoz és az abortuszhoz 
kapcsolódó politikák kialakítása és végrehajtása a tagállamok jogalkotási hatáskörébe 
tartozik;

N. mivel egyedül az EUSZ 7. cikke ír elő uniós hatáskört a jogállamiság mint uniós érték 
érvényesülésének ellenőrzésére olyan összefüggésben, amely nem kapcsolódik konkrét 
hatáskörhöz, vagy amely túlmutat e hatáskörök terjedelmén;

O. mivel az EUSZ 7. cikke nem teremt alapot az abban leírt eljárás továbbfejlesztéséhez 
vagy módosításához;

P. mivel a Bíróság jogállamisággal kapcsolatos hatásköre kizárólag az EUSZ 7. cikkében 
foglalt eljárási rendelkezések tiszteletben tartásának vizsgálatára korlátozódik, és 
kizárólag az érintett tagállam kérelmére;

Q. mivel az uniós intézmények nem rendelkeznek hatáskörrel az EUSZ 2. cikkében 
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felsorolt értékek, különösen a jogállamiság fogalmának meghatározására, mivel a 
Szerződésekben nem ruházták rájuk ezt a hatáskört;

R. mivel a vonatkozó hatáskör hiányában az intézmények egy ilyen fogalommeghatározás 
elfogadásával sértenék a Szerződéseket, és a fogalommeghatározás ellentétes lenne a 
Szerződésekkel;

S. mivel a lengyel alkotmánybíróság elismerte, hogy a Lengyel Köztársaság uniós 
csatlakozása óta az alkotmányos szintű nemzeti rendelkezések elsőbbséget élveznek az 
uniós joggal szemben; mivel az alkotmánybíróság 2005. május 11-i ítélete 
megállapította, hogy a jogrendeknek a saját belső hierarchikus elveiken alapuló 
viszonylagos autonómiája nem jelenti azt, hogy nem áll fenn közöttük kölcsönhatás 
vagy összeütközés, és ha valamely alkotmányos norma és valamely uniós jogi norma 
között feloldhatatlan ellentmondás állna fenn, olyan ellentmondás, amely nem oldható 
fel az uniós jog és a nemzeti jog viszonylagos autonómiáját tiszteletben tartó értelmezés 
alkalmazásával, az ilyen ellentmondás a lengyel jogrendben semmilyen módon nem 
oldható fel az uniós norma alkotmányos normával szembeni elsőbbségének 
elismerésével, és nem vezethet az alkotmányos norma jogi kötőerejének elvesztéséhez 
és uniós normával való felváltásához, sem pedig e norma hatályának az uniós jogi 
szabályozás által le nem fedett területre való korlátozásához; mivel a lengyel 
alkotmánybíróság 2010. november 24-i és 2011. november 16-i határozataiban is 
kifejtette ez irányú véleményét; mivel ezen ítéletek egyikét sem támadták meg uniós 
szervek;

T. mivel más tagállamok alkotmánybíróságainak bizonyos ítéletei szintén a nemzeti jog 
uniós joggal szembeni elsőbbségének irányába mutatnak;

1. hangsúlyozza, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága és médiapluralizmus a modern 
demokrácia alappillérei, mivel a nyílt és szabad vita alapvető elemei; megjegyzi, hogy 
egyes tagállamok a médiapiacon tapasztalt, gyakran a pandémiás helyzethez kapcsolódó 
problémákról számolnak be;

2. úgy véli, hogy Lengyelországban a média szabadsága megfelelő védelemben részesül, 
és minden garancia rendelkezésre áll;

3. megjegyzi, hogy a médiában mindenféle nézet megtalálható, és semmilyen nézetet nem 
ér korlátozás, ezért biztosított a médiapluralizmus;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak jogukban áll olyan jogszabályt bevezetni, amely 
hatékonyan megakadályozza médiaorgánumok külső, az EGT-n és az EU-n kívüli – 
például oroszországi vagy kínai – szervezetek általi felvásárlását;

5. megjegyzi, hogy az EU-n kívülről származó tőkére vonatkozó korlát többek között 
Franciaországban és Németországban már hatályban van;

6. hangsúlyozza, hogy az EU számára az EUSZ 7. cikke kínálja az egyetlen lehetőséget 
arra, hogy az uniós értékek tagállamok általi tiszteletben tartásával kapcsolatos ügyekbe 
hitelesen beavatkozzon; hangsúlyozza, hogy az EUSZ 7. cikke teljes és kimerítő jellegű;

7. hangsúlyozza, hogy az EUSZ 7. cikkével összhangban semmilyen módon nem 
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állapították meg, hogy akár csak a kockázata fennállna, hogy Lengyelország súlyosan 
megsérti a jogállamiságot; rámutat arra, hogy a Lengyelországgal szembeni, a 
jogállamiság megsértésére, illetve annak további romlására vonatkozó vádnak nincs 
alapja a Szerződésekben, és csupán a jogellenes politikai nyomásgyakorlás eszköze;

8. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás megszervezése nem tartozik az EU-ra 
ruházott hatáskörök közé, mivel ez a terület a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartozik; hangsúlyozza, hogy az elmúlt években Lengyelországban bevezetett reformok, 
amelyek célja a lengyel igazságszolgáltatási rendszer működésének javítása, más 
tagállamok tapasztalataira támaszkodnak, amelyeket az Európai Bizottság nem 
kérdőjelezett meg; úgy véli, hogy ezek a reformok semmilyen módon nem sértik a bírák 
függetlenségét vagy az igazságszolgáltatás függetlenségét, amelyet a lengyel alkotmány 
és törvények garantálnak;

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes uniós szervek túllépik a Szerződés szerinti 
hatásköreiket; hangsúlyozza, hogy e tény figyelmen kívül hagyása lehetetlenné teszi 
Lengyelország érveinek megfelelő értékelését, amelyeket az uniós intézmények által 
ismertetett azon álláspontokra válaszul adott, amelyek bírálják a lengyel 
alkotmánybíróságon jelenleg folyamatban lévő eljárást a Bíróság azon hatáskörével 
kapcsolatban, hogy felülvizsgálja a nemzeti jogot és ideiglenes intézkedéseket 
alkalmazzon többek között a tagállamok igazságszolgáltatásának megszervezését érintő 
ügyekben; hangsúlyozza a lengyel alkotmánybíróság korábbi ítélkezési gyakorlatát a 
lengyel alkotmány és az uniós jog közötti kapcsolat tekintetében;

10. hangsúlyozza a tagállamok alkotmánybíróságainak az uniós intézmények 
hatáskörtúllépésével kapcsolatos fontos tevékenységét;

11. elfogadhatatlannak tartja, hogy az uniós intézmények egyes tagállamok 
igazságszolgáltatási szervezetre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő megoldásait 
jóváhagyják, ugyanakkor a hasonló lengyelországi megoldásokat megkérdőjelezik és 
bírálatokkal illetik;

12. sajnálatát fejezi ki a Bizottság közelmúltbeli fellépései, nevezetesen a Bíróság által a 
Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsával kapcsolatban hozott ítélet végrehajtásának 
állítólagos elmulasztásával kapcsolatos vádak, valamint a Bírósághoz intézett azon 
kérelemmel kapcsolatos bejelentések miatt, hogy szabjon ki bírságot Lengyelországgal 
szemben az ideiglenes intézkedés végrehajtásának elmulasztása miatt; hangsúlyozza, 
hogy Lengyelország részletesen kifejtette az ideiglenes intézkedés végrehajtásának 
módját, különösen azt, hogy az ideiglenes intézkedést a Legfelsőbb Bíróság első 
elnökének utasítására hajtják végre, amelybe a végrehajtó hatalom a hatalmi ágak 
szétválasztásának elvével összhangban nem avatkozhat bele; úgy véli, hogy a 
konfrontatív intézkedések nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a problémára a párbeszéd és 
a lojális együttműködés szellemében, valamint az Unió és a tagállamok hatásköreinek 
tiszteletben tartása mellett megoldás szülessen;

13. sajnálatát fejezi ki a Bizottság képviselőinek közelmúltbeli nyilatkozatai miatt, amelyek 
a lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési tervekkel kapcsolatos kifizetések 
felfüggesztésének lehetőségére utalnak a Bíróság végzéseinek végre nem hajtásával 
összefüggésben; hangsúlyozza, hogy a Szerződésnek az ítéletek végrehajtásának 
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elmulasztására vonatkozó egyetlen eljárását az EUMSZ 260. cikke határozza meg, és 
hogy a Bíróság ítéletei végrehajtásának kikényszerítésére irányuló, nem szerződésen 
alapuló kísérletek jogellenesek;

14. emlékeztet a Bizottság nyilatkozatára, amely megerősíti, hogy az uniós költségvetés 
védelmére vonatkozó általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU) 
2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során a Bizottság 
elkötelezi magát az Európai Tanács 2020. december 11-i következtetései mellett; 
emlékeztet arra, hogy a Bizottság iránymutatásokat szándékozik kidolgozni és elfogadni 
a rendelet általa történő alkalmazásának módjára vonatkozóan;

15. jogilag elfogadhatatlannak tartja egy de facto új jogállamiság-ellenőrzési mechanizmus 
bevezetését, még akkor is, ha annak célja az uniós költségvetés védelme;

16. megjegyzi, hogy az EU nem rendelkezik hatáskörrel a szexuális egészséggel és a 
szexuális neveléssel, a reprodukcióval és az abortusszal kapcsolatos politikák 
kidolgozására;

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


