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Resolutie van het Europees Parlement over de crisis van de rechtsstaat in Polen en de 
voorrang van het EU-recht
(2021/2935(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 5, 7 en 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Poolse Constitutioneel Hof op 7 oktober 2021 een uitspraak heeft 
gedaan in zaak K 3/21, waarin het heeft verklaard dat bepaalde interpretaties van 
sommige bepalingen van het VEU op zodanige wijze dat het internationaal recht voorrang 
krijgt boven de Poolse grondwet — de hoogste Poolse wet — in strijd zijn met de 
grondwet;

B. overwegende dat het vonnis op 12 oktober 2021 is gepubliceerd in het Poolse staatsblad, 
de Dziennik Ustaw, waardoor het bindend is geworden in het Poolse rechtsstelsel;

C. overwegende dat het Poolse Constitutioneel Hof sinds 2005 herhaaldelijk heeft verklaard 
dat de voorrang van het constitutioneel recht boven andere rechtsbronnen rechtstreeks 
voortvloeit uit de Poolse grondwet; overwegende dat deze uitspraken zijn gedaan door 
verschillende samenstellingen van het Constitutioneel Hof, waarvan de leden zijn 
gekozen in alle politieke configuraties sinds de toetreding van Polen tot de EU;

D. overwegende dat het Constitutioneel Hof, onder voorzitterschap van rechter Marek 
Safjan, reeds in 2005 het beginsel heeft vastgesteld dat de grondwet de hoogste norm is 
van de Republiek Polen met betrekking tot alle internationale overeenkomsten die haar 
binden, met inbegrip van overeenkomsten over de overdracht van bevoegdheden op 
bepaalde gebieden, en dat de grondwet op het grondgebied van Polen voorrang geniet met 
betrekking tot geldigheid en toepassing1;

E. overwegende dat dit beginsel bevestigd is in latere uitspraken van het Constitutioneel 
Hof, met inbegrip van de uitspraak van 19 december 2006 (P 37/05), waarin werd 
verklaard dat het Constitutioneel Hof verplicht is zijn standpunt zodanig te begrijpen dat 
het, in aangelegenheden van fundamenteel belang met een systemisch karakter, de positie 
behoudt van rechtbank van laatste aanleg met betrekking tot de Poolse grondwet, alsook 
in het arrest van 24 november 2010 (K 32/09), waarin werd gesteld dat de overdracht van 
bevoegdheden aan de EU geen inbreuk kan plegen op het beginsel van de suprematie van 
de grondwet en geen bepalingen van de grondwet kan schenden;

F. overwegende dat de constitutionele hoven van diverse EU-landen herhaaldelijk de 
grondwettigheid van het EU-recht hebben onderzocht en meermaals hebben verklaard dat 
nationale grondwetten voorrang hebben boven het EU-recht; overwegende dat met name 
het Duitse Federale Constitutioneel Hof, het Italiaanse Constitutioneel Hof, het 

1 Arrest van 11 mei 2005 in zaak K 18/04.
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Tsjechische Constitutioneel Hof en het Deense Hooggerechtshof van oordeel zijn dat het 
EU-recht en de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten 
worden getoetst vanuit het oogpunt van grondwettelijke normen, met inbegrip van de 
normen die de grenzen bepalen van de bevoegdheden die door een bepaalde lidstaat zijn 
overgedragen aan de EU;

1. onderstreept dat de uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof van 7 oktober 2021 in 
overeenstemming is met de eerdere jurisprudentie van het Poolse Constitutioneel Hof en 
vele andere constitutionele hoven en rechtbanken in heel Europa;

2. is van mening dat Polen de bindende normen van het EU-recht heeft nageleefd, voor zover 
deze zijn vastgelegd op gebieden die uitdrukkelijk en expliciet aan de EU zijn toegekend 
in de Verdragen;

3. benadrukt dat het arrest geen betrekking heeft op gebieden waarop de EU bevoegdheden 
heeft die expliciet en letterlijk zijn toegekend bij de EU-Verdragen;

4. is van mening dat het onderzoeken van de verenigbaarheid van het EU-recht met de 
nationale grondwetten een normale praktijk is in Europa en dat dit alleen de toepassing 
van het beginsel van voorrang van het EU-recht op het nationale recht beperkt;

5. onderstreept dat de positie van de constitutionele hoven van de lidstaten hen machtigt en 
legitimeert als “hoeders van de grondwetten” en dat het uiteindelijk aan een 
grondwettelijk hof is om te beslissen over de wettigheid en toepasselijkheid van regels op 
een bepaald grondgebied;

6. benadrukt dat de EU volgens de Verdragen geen supermacht is, maar een 
bondgenootschap van soevereine staten;

7. merkt op dat de arresten van hoven en rechtbanken van andere landen niet het begin 
vormden van de weg om de EU te verlaten, aangezien dergelijke uitspraken slechts de 
voorrang benadrukken van de nationale grondwetten in aangelegenheden waarvoor de 
EU geen bevoegdheden heeft die door de lidstaten zijn toegekend;

8. betreurt het feit dat het vonnis door de tegenstanders ervan soms wordt opgehouden als 
bewijs van de wens van Polen om de EU te verlaten;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


