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Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Polsku a zásadě přednosti 
práva EU
(2021/2935(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 5, 7 a 19 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že polský Ústavní soud vydal dne 7. října 2021 rozhodnutí ve věci 
K 3/21, v němž uvedl, že některé výklady určitých ustanovení SEU, na jejichž základě 
je mezinárodní právo nadřazeno polské ústavě – nejvyššímu zákonu Polska – porušují 
ústavu;

B. vzhledem k tomu, že dne 12. října 2021 bylo rozhodnutí zveřejněno v polském úředním 
věstníku Dziennik Ustaw, čímž se stalo závazným v polském právním řádu;

C. vzhledem k tomu, že polský Ústavní soud od roku 2005 opakovaně uvádí, že přednost 
ústavního práva před jinými prameny práva vyplývá přímo z polské ústavy; že tato 
rozhodnutí byla vydána Ústavním soudem ve složení, které se měnilo, přičemž od 
přistoupení Polska k EU byli členové soudu voleni v rámci všech politických 
uspořádání;

D. vzhledem k tomu, že již v roce 2005 Ústavní soud, kterému předsedal soudce Marek 
Safjan, stanovil zásadu, že „ústava je nejvyšším zákonem Polské republiky ve vztahu ke 
všem mezinárodním dohodám, které ji zavazují, včetně dohod o přenesení pravomocí 
v určitých záležitostech“ a že „ústava má přednost, pokud jde o platnost a uplatňování 
na území Polska“;1

E. vzhledem k tomu, že tato zásada byla znovu potvrzena v následných rozhodnutích 
Ústavního soudu, včetně rozhodnutí ze dne 19. prosince 2006 (P 37/05), které uvádělo, 
že „Ústavní soud je povinen chápat svou pozici tak, že v záležitostech zásadního 
významu a systémové povahy je ve vztahu k polské ústavě „soudem poslední instance“, 
jakož i v rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2010 (K 32/09), v němž se uvádělo, že 
„přenesení pravomocí na EU nemůže porušovat zásadu přednosti ústavy a nemůže být 
v rozporu s žádným ustanovením ústavy“;

F. vzhledem k tomu, že ústavní soudy různých zemí EU opakovaně zkoumaly ústavnost 
práva EU a mnohokrát uvedly, že vnitrostátní ústavy mají přednost před právem EU; že 
zejména německý spolkový Ústavní soud, italský Ústavní soud, český Ústavní soud 
a dánský Nejvyšší soud dospěly k názoru, že právo EU a činnost Soudního dvora 
Evropské unie podléhají přezkumu z hlediska ústavních norem, včetně těch, které 
stanoví hranice pravomocí přenesených na EU příslušným členským státem;

1 Rozhodnutí ze dne 11. května 2005 ve věci K 18/04.
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1. zdůrazňuje, že rozhodnutí polského Ústavního soudu ze dne 7. října 2021 je v souladu 
s dřívější judikaturou polského Ústavního soudu a mnoha dalších ústavních soudů 
a tribunálů v celé Evropě;

2. je toho názoru, že Polsko dodrželo závazné normy práva EU, pokud jsou stanoveny 
v oblastech, které byly EU výslovně a jasně svěřeny Smlouvami;

3. zdůrazňuje, že rozhodnutí se netýká žádných oblastí, v nichž má EU pravomoci, které jí 
byly jasně a doslovně svěřeny Smlouvami EU;

4. domnívá se, že zkoumání souladu právních předpisů EU s ústavami členských států je 
v Evropě běžnou praxí a že to samo o sobě omezuje uplatňování zásady přednosti práva 
EU před vnitrostátním právem;

5. zdůrazňuje, že postavení ústavních soudů členských států je opravňuje a legitimizuje je 
jako „strážce ústav“ a v konečném důsledku je na ústavním soudu, aby rozhodl 
o zákonnosti a použitelnosti norem na daném území;

6. zdůrazňuje, že podle Smluv není EU supervelmocí, ale sdružením svrchovaných států;

7. konstatuje, že rozhodnutí soudů a tribunálů jiných zemí nebyly prvními kroky 
k zahájení procesu vystoupení z EU, neboť tato rozhodnutí pouze zdůrazňují 
nadřazenost vnitrostátních ústav v záležitostech, v nichž členské státy nesvěřily EU 
pravomoci;

8. vyjadřuje politování nad tím, že opozice tento rozsudek někdy označuje za důkaz toho, 
že Polsko si přeje vystoupit z EU;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám 
a parlamentům členských států.


