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B9-0532/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου 
στην Πολωνία και την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
(2021/2935(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «ο Χάρτης»),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 4 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη σχετική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς 
κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ (COM(2017)0835),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης1 
(«κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση 

1 ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 1.
2 ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
3 ΕΕ C 395 της 29.9.2021, σ. 2.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0313.
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απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη δημιουργία 
κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας 
για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και την περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην 
Πολωνία7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0580),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2021, με τίτλο 
«Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0700),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2021, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας 
υπέβαλε αίτηση στο ευρέως αμφισβητούμενο και παράνομο «Συνταγματικό 
Δικαστήριο», προκειμένου τούτο να εξετάσει κατά πόσον οι διατάξεις της ΣΕΕ που 
αφορούν την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και την πραγματική δικαστική προστασία 
συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021, το ΔΕΕ ενέκρινε 
προσωρινά μέτρα που ζήτησε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 279 ΣΛΕΕ σχετικά με τη 
λειτουργία του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας και 
την αναστολή περαιτέρω διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας που επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης9·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιουλίου 2021, το παράνομο πολωνικό «Συνταγματικό 
Δικαστήριο» αποφάνθηκε ότι οι προσωρινές διατάξεις του ΔΕΕ σχετικά με τη δομή των 

5 ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 317.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0348.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0395.
8 Αίτηση στην υπόθεση K 3/21·
9 Διάταξη του Δικαστηρίου, της 14ης Ιουλίου 2021, στην υπόθεση C-204/21 R, Επιτροπή κατά 

Πολωνίας, EU:C:2021:593.

https://ruleoflaw.pl/the-president-prosecutor-general-and-sejm-support-the-pms-motion-to-the-constitutional-tribunal-that-leads-to-legal-polexit/
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δικαστηρίων στην Πολωνία δεν συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα10·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2021, το ΔΕΕ αποφάνθηκε στην απόφασή του 
στην υπόθεση C-791/1911 ότι το πειθαρχικό καθεστώς για τους δικαστές στην Πολωνία 
δεν ήταν συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2021, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η μετάθεση 
δικαστών από ένα δικαστήριο σε άλλο ή μεταξύ δύο τμημάτων του ίδιου δικαστηρίου 
χωρίς τη συγκατάθεσή του ενδέχεται να υπονομεύσει τις αρχές της μονιμότητας των 
δικαστών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης12·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2021, η Αντιπρόεδρος του ΔΕΕ απέρριψε το 
αίτημα της Πολωνίας να ακυρωθεί η διάταξη της Αντιπροέδρου του ΔΕΕ της 14ης 
Ιουλίου 2021 σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων που 
αφορούν ιδίως τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου13·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Οκτωβρίου 2021, το παράνομο «Συνταγματικό 
Δικαστήριο», με δύο αποκλίνουσες γνώμες, εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση K 3/21, 
κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ο Πολωνός Πρωθυπουργός στις 29 Μαρτίου 2021, με 
την οποία διαπίστωσε ότι οι διατάξεις της ΣΕΕ είναι ασύμβατες με το πολωνικό 
Σύνταγμα για πολλαπλούς λόγους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Οκτωβρίου 2021, περισσότεροι από 100 000 Πολωνοί 
πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά σε ολόκληρη την Πολωνία υπέρ της συμμετοχής της 
χώρας στην ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2021, η απόφαση στην υπόθεση K 3/21 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνίας14, αποκτώντας έτσι νομική ισχύ 
στην πολωνική έννομη τάξη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών έχει επίσης 
εκφράσει την άποψη ότι η απόφαση του παράνομου «Συνταγματικού Δικαστηρίου» 
αντιβαίνει σαφώς στη βασική αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ15·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου του Αυγούστου 
2021, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
παρέχει πόρους στα κράτη μέλη μόνον υπό την προϋπόθεση ότι οι κυβερνήσεις τους 
σέβονται και εφαρμόζουν το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές· λαμβάνοντας 

10 Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 14ης Ιουλίου 2021, στην υπόθεση P 7/20.
11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Ιουλίου 2021, στην υπόθεση C-791/19, Επιτροπή κατά 

Πολωνίας, EU:C:2021:596.
12 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Οκτωβρίου 2021, στην υπόθεση C-487/19, W.Ż., 

EU:C:2021:798.
13 Διάταξη του Δικαστηρίου, της 6ης Οκτωβρίου 2021, στην υπόθεση C-204/21 R-RAP, Επιτροπή 

κατά Πολωνίας, EU:C:2021:834.
14 DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852. 
15 https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-

vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAt
EwPcmOQC1x5QWkFNrY 

https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
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υπόψη ότι το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλό και στην Πολωνία (72 %)16·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν στην 
Πολωνία τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2021, μόνο το 5 % των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι θα ήθελαν να αποχωρήσει η Πολωνία από την ΕΕ17, το 90 % αξιολόγησαν 
θετικά τη συμμετοχή της Πολωνίας στην ΕΕ18, ενώ το 95 % ανέφεραν επίσης ότι η 
στήριξη της ΕΕ είχε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της πόλης ή της περιφέρειάς τους, 
ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ19·

1. αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση του παράνομου «Συνταγματικού Δικαστηρίου» της 
7ης Οκτωβρίου 202120 ως επίθεση κατά της ευρωπαϊκής κοινότητας αξιών και νόμων 
στο σύνολό της, υπονομεύουσα την αρχή της υπεροχής, η οποία, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του ΔΕΕ, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δικαίου της ΕΕ· εκφράζει τη 
βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει 
επικίνδυνο προηγούμενο· υπογραμμίζει ότι το παράνομο «Συνταγματικό Δικαστήριο» 
όχι μόνο στερείται νομιμότητας και ανεξαρτησίας,21 αλλά είναι επίσης αναρμόδιο να 
ερμηνεύει το Σύνταγμα στην Πολωνία·

2. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, το θεμελιώδες δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής απαιτεί πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο δικαστήριο· επισημαίνει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις που θέτουν εν προκειμένω τα εθνικά συνταγματικά 
δικαστήρια και ορισμένοι πολιτικοί και καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τον καίριο 
ρόλο του ΔΕΕ και να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ έναντι της εθνικής 
νομοθεσίας αμφισβητήθηκε με πρωτοβουλία του σημερινού Πολωνού Πρωθυπουργού, 
ο οποίος εκμεταλλεύτηκε περαιτέρω το δικαστικό σώμα ως εργαλείο για την επίτευξη 
της πολιτικής του ατζέντας· αποδοκιμάζει την πρωτοβουλία αυτή ως μονομερή 
απόφαση αμφισβήτησης του νομικού πλαισίου της ΕΕ και της προσχώρησης της 
Πολωνίας σε αυτό· υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
στην ΕΕ πραγματοποιήθηκε με την κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης, με τη 
συναίνεση του πολωνικού έθνους που εκφράστηκε σε δημοψήφισμα· υπενθυμίζει 
περαιτέρω ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας έχει αναλάβει οικειοθελώς τη δέσμευση να 
τηρεί τις διατάξεις των ιδρυτικών Συνθηκών και τη νομολογία του ΔΕΕ· καταδικάζει 
την πολιτική εκμετάλλευση του δικαστικού συστήματος και καλεί τις πολωνικές αρχές 
να σταματήσουν να κάνουν αυθαίρετη χρήση των εκτελεστικών και νομοθετικών 
εξουσιών τους για να υπονομεύσουν τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου·

4. επιβεβαιώνει ότι ένα δικαστικό σύστημα πρέπει να εξεταστεί στο σύνολό του 

16 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο – Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, IPSOS, Αύγουστος 2021.
17 Ipsos for oko.press και Gazeta Wyborcza, 23-25 Σεπτεμβρίου 2021. Αριθμητικά στοιχεία σε%. 
18 Kantar, 21 Σεπτεμβρίου 2021.
19 Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Οκτωβρίου 2021, 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331

20 Απόφαση στην υπόθεση K 3/21.
21 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπόθεση Xero Flor w Polsce sp.z.o.o. 

κατά Πολωνίας.

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
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προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον εξυπηρετεί τον σκοπό του αποτελεσματικού 
και ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου, απορρίπτει δε κατηγορηματικά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης του κόμματος PiS να 
δικαιολογήσει τις νομοθετικές αλλαγές στον τομέα της δικαιοσύνης στην Πολωνία, 
ιδίως με βάση μοναδικά και μεμονωμένα παραδείγματα σε διάφορα κράτη μέλη·

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απόφαση στην υπόθεση K 3/21 έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Πολωνίας και της Ευρώπης, 
καθώς το βασικό θεμελιώδες δικαίωμά τους σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα που 
εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο και τη νομοθεσία της ΕΕ δεν μπορεί πλέον να 
διασφαλιστεί· εκφράζει την ανησυχία του για την αποτελεσματική προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των Πολωνών και Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο αυτό·

6. επαινεί τις δεκάδες χιλιάδες Πολωνούς πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να 
συμμετάσχουν σε ειρηνικές μαζικές διαδηλώσεις, αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες τους ως Ευρωπαίοι πολίτες· συμμερίζεται την επιθυμία τους για μια 
ισχυρή δημοκρατική Πολωνία στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

7. εκφράζει τον φόβο ότι η απόφαση στην υπόθεση K 3/21 θα έχει ισχυρό αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα για τους Πολωνούς δικαστές, αποθαρρύνοντάς τους από το να κάνουν 
χρήση των προνομίων τους όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· 
επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως τους Πολωνούς δικαστές που εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν την αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ και να παραπέμπουν υποθέσεις 
στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής απόφασης, μεταξύ άλλων και μετά την έκδοση 
της απόφασης στην υπόθεση K 3/21, παρά τον κίνδυνο για την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής άσκησης καθηκόντων, της 
απόλυσης ή της αναγκαστικής παραίτησης·

8. επισημαίνει ότι οι Συνθήκες της ΕΕ δεν μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση 
εθνικού δικαστηρίου και ότι το πολωνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 91, υπενθυμίζει ότι οι 
επικυρωμένες διεθνείς συνθήκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής 
έννομης τάξης, έχουν άμεση εφαρμογή και οι διατάξεις τους υπερισχύουν σε περίπτωση 
σύγκρουσης νόμων· ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι το πολωνικό «Συνταγματικό 
Δικαστήριο», από αποτελεσματικός θεματοφύλακας του Συντάγματος, έχει μετατραπεί 
σε εργαλείο νομιμοποίησης των παράνομων δραστηριοτήτων των αρχών· υπενθυμίζει 
ότι οι αποφάσεις του ΔΕΕ δεν υπονομεύουν το δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβαίνουν σε οργανωτικές αλλαγές εντός του δικαστικού σώματος·

9. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων να συζητήσουν και να 
λάβουν σαφείς θέσεις σχετικά με τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση 
του κόμματος PiS και τις επιθέσεις της κατά της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ·

10. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να διοχετεύονται σε κυβερνήσεις που υπονομεύουν κατάφωρα, σκόπιμα και 
συστηματικά τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

11. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επείγουσα και συντονισμένη 
δράση:

- να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με τη νομοθεσία για το παράνομο 
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«Συνταγματικό Δικαστήριο», την παράνομη σύνθεσή του και τον ρόλο του στην 
αποτροπή της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, και να ζητηθεί από το ΔΕΕ να 
επιβάλει προσωρινά μέτρα, καθώς και να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση 
με το τμήμα εκτάκτου ελέγχου και δημοσίων υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και τις διωκτικές αρχές της Πολωνίας·

- να ενεργοποιήσει η Επιτροπή τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου για 
την Πολωνία, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το άρθρο 5 του κανονισμού προστατεύει 
την πρόσβαση των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων στη χρηματοδότηση, και να 
καθοδηγηθεί η Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την 
καταβολή των πληρωμών·

- να μην εγκριθεί το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πολωνίας έως ότου η 
κυβέρνηση της Πολωνίας εφαρμόσει πλήρως και ορθά τις αποφάσεις του ΔΕΕ και των 
διεθνών δικαστηρίων, και να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση του σχεδίου εγγυάται τη 
συμμόρφωση με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ιδίως όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

- να διατυπωθούν ξεκάθαρες συστάσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, για τις οποίες δεν 
απαιτείται ομοφωνία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου από την Πολωνία, και να διαπιστώσει το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από την Πολωνία, καθώς και να επεκταθεί 
το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής ώστε να καλύπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τη δημοκρατία·

- να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ή της 
αναστολής πληρωμών ή της πραγματοποίησης δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό περί κοινών διατάξεων, δεδομένου 
του κινδύνου σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων 
ελέγχου στην Πολωνία λόγω της έλλειψης δικαστικής ανεξαρτησίας που θέτει σε 
κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών·

- να συζητηθεί η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία παρουσία του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ληφθεί σαφής θέση, καθώς και να εκδοθεί κοινή 
δήλωση επί του θέματος με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την οποία θα 
υπογράψουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατά την προσεχή σύνοδο 
κορυφής στις 21-22 Οκτωβρίου 2021, και να δοθεί επειγόντως συνέχεια στο επόμενο 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων·

12. υπογραμμίζει ότι τα αιτήματα αυτά δεν προορίζονται να αποτελέσουν κατασταλτικά 
μέτρα κατά του λαού της Πολωνίας, αλλά μέσα για την αποκατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία μέσα από το πρίσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσής του· καλεί 
την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να 
εξασφαλίσει ότι οι Πολωνοί πολίτες και κάτοικοι της Πολωνίας δεν στερούνται τα 
οφέλη των κονδυλίων της ΕΕ λόγω των ενεργειών της σημερινής κυβέρνησης, και να 
θεσπίσει οδούς ώστε τα εν λόγω κονδύλια να χορηγούνται από την Επιτροπή απευθείας 
στους τελικούς δικαιούχους τους·



RE\1241921EL.docx 9/9 PE698.007/αναθ.v01-00

EL

13. λαμβάνει υπό σημείωση την ψηφοφορία που διεξήχθη στην Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων στις 14 Οκτωβρίου 2021 υπέρ της άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ 
κατά της Επιτροπής λόγω της παράλειψής της να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό 
αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου της ΕΕ·

°

° °

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


