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B9-0134/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου και τις συνέπειες 
των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2022/2535(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 3, 6, 7, 13, 14 παράγραφος 
1, 16 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 3, 17 παράγραφος 8, 19 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
καθώς και τα άρθρα 265, 310, 317 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– 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 το ψήφισμά του, της 25ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος 
δικαίου2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος3,

– 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 Ένωσης4,

– έχοντας υπόψη την προσφυγή που άσκησε στις 29 Οκτωβρίου 2021 κατά παραλείψεως 
στην υπόθεση C-657/21, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, η οποία εκκρεμεί 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου, της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2020 (COM(2020)0580) και 20ής Ιουλίου 2021 (COM(2021)0700),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2020,

– έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

1 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
2 ΕΕ C 494 της 8.12.2021, σ. 61.
3 ΕΕ C 67 της 8.2.2022, σ. 86.
4 ΕΕ C 99 της 1.3.2022, σ. 146.
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2022 στις υποθέσεις C-
156/21 και C-157/215,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης 
Ιουνίου 2021 (C-650/18) με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ουγγαρίας κατά 
του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 που ενεργοποιεί την 
διαδικασία για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από 
κράτος μέλος των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση6,

– έχοντας υπόψη τη διάταξη του ΔΕΕ της 14ης Ιουλίου 2021 και την απόφασή του της 
15ης Ιουλίου 20217, σύμφωνα με την οποία το πειθαρχικό καθεστώς για τους δικαστές 
στην Πολωνία δεν είναι συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να 
κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση8,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2017 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία: πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς 
κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας 
(COM(2017)0835),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της 
Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την 
κατάσταση στην Πολωνία9,

– έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2021, προς την 
Πολωνία και την Ουγγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού για 
την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού 
του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, οι οποίες κατοχυρώνονται 

5 Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2022, Ουγγαρία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 και απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2022, Δημοκρατία της 
Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-157/21, 
ECLI:EU:C:2022:98.
6 Απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Ουγγαρία κατά Κοινοβουλίου, C-650/18, ECLI:EU:C:2002:426.
7 Διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 2021, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593 και απόφαση της 15ης Ιουλίου 2021, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
8 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 66.
9 ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.
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στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά 
το κράτους δικαίου, το κράτος δικαίου πρέπει να νοείται υπό το φως των αξιών και των 
αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της απαγόρευσης των διακρίσεων· είναι της άποψης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της δημοκρατίας και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 
επιθέσεων κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, των 
μεταναστών, των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, και της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει 
και να λάβει το παραπάνω υπόψη της κατά την εφαρμογή του κανονισμού για την 
αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος 
μέλος των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ δεν αφορά αποκλειστικά το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος όπου υφίσταται ο κίνδυνος, αλλά επηρεάζει και τα άλλα 
κράτη μέλη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, την ίδια τη φύση της Ένωσης και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες που περιέχονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ορίζουν την ίδια 
την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινή έννομη τάξη και, ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές, εντός των 
ορίων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις Συνθήκες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα 
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από την ημερομηνία αυτή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου προσδιορίζει σαφώς τη δυνατότητα εφαρμογής, τον σκοπό και το πεδίο 
εφαρμογής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, 
η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που 
θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία της Προέδρου της Επιτροπής από τη συζήτηση στην 
ολομέλεια στις 16 Φεβρουαρίου 2022 καταδεικνύει την έλλειψη σεβασμού της 
υποχρέωσης της Επιτροπής να μεριμνά κατά προτεραιότητα για την παρουσία της όπου 
έχει ζητηθεί, στις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, και όχι σε άλλες 
εκδηλώσεις ή προσκλήσεις που έχει λάβει και συμπίπτουν χρονικά, όπως 
κατοχυρώνεται στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής10·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της προς τον τύπο, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, 
η πρόεδρος von der Leyen ανακοίνωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
ΔΕΕ, η Επιτροπή «θα εκδώσει εντός των προσεχών εβδομάδων κατευθυντήριες 

10 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
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γραμμές που θα παρέχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζουμε τον μηχανισμό στην πράξη»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά 
το κράτος δικαίου δεν υπόκειται στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες δεν 
αποτελούν μέρος του κανονισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να υπονομεύουν την πρόθεση των συννομοθετών, 
ούτε να τροποποιούν, να επεκτείνουν ή να περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής του 
κειμένου του κανονισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου αποσκοπεί στην προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από επιπτώσεις που προκύπτουν από 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, από τον Δεκέμβριο του 2021, 
η Επιτροπή και το Συμβούλιο αρνήθηκαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια 
διοργανική συμφωνία για έναν ενιαίο, τεκμηριωμένο και πανευρωπαϊκό μηχανισμό για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ζήτησε το 
Κοινοβούλιο στη νομοθετική πρωτοβουλία του της 7ης Οκτωβρίου 202011·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις προϋποθέσεις για την εκταμίευση των κονδυλίων του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Πολωνία, τις οποίες ανέφερε ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2021, δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ, «το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, απαλλάσσει την Επιτροπή ως προς 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος που εκδηλώνεται στην Ουκρανία μας υπενθύμισε το 
κοινό μας καθήκον να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τις αξίες μας, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, με όλα τα μέσα 
που διαθέτουμε·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 234 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει δικαίωμα να ψηφίσει επί πρότασης μομφής της Επιτροπής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε δυστυχώς να συμμορφωθεί με τα μη 
δεσμευτικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2020, 
μολονότι «ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία» και τα μέλη της «δεν 
επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς» (άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, άρθρο 245 ΣΛΕΕ) και επιπλέον 
«ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (άρθρο 17 παράγραφος 8 ΣΕΕ) και 
«μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται 
βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα» (άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ)·

1. χαιρετίζει τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 202212 και τα συμπεράσματά 

11 ΕΕ C 395 της 29.9.2021, σ. 2.
12 Στις υποθέσεις C-156/21 και C-157/21, όπως προαναφέρθηκε.
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του ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου συνάδει με το δίκαιο της 
ΕΕ, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα της νομικής βάσης, τη συμβατότητα του 
καθεστώτος με το άρθρο 7 της ΣΕΕ και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, καθώς και τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, και το 
συμπέρασμα ότι οι προσφυγές που άσκησαν η Ουγγαρία και η Πολωνία κατά του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου θα πρέπει να 
απορριφθούν·

2. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επείγουσα δράση και να εφαρμόσει αμέσως τον 
μηχανισμό αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, αποστέλλοντας γραπτή κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον 
αφορά το κράτος δικαίου, ενημερώνοντας στη συνέχεια κατευθείαν το Κοινοβούλιο, 
και αναμένει ότι όλες οι περιστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού κατά τους 14 μήνες από την έναρξη ισχύος του, τον Ιανουάριο του 2021, 
πρέπει να αποτελούν μέρος της κοινοποίησης· υπογραμμίζει ότι είναι πλέον καιρός η 
Επιτροπή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και να 
αντιδρά άμεσα στις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των αρχών του κράτους 
δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με τη δίκαιη, νόμιμη και αμερόληπτη 
κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως εκείνων που τελούν υπό επιμερισμένη 
διαχείριση· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες·

3. τονίζει ότι η αδράνεια και η χαλαρή προσέγγιση απέναντι σε ολιγαρχικές δομές και η 
συστημική παραβίαση του κράτους δικαίου αποδυναμώνουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν καταλήγουν ποτέ στις τσέπες 
όσων υπονομεύουν τις κοινές αξίες της ΕΕ·

4. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή απάντηση της Επιτροπής στις αποφάσεις του 
ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2022, παρά τη δέσμευσή της να οριστικοποιήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το 
κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το κείμενο του κανονισμού για την 
αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι σαφές και δεν απαιτεί καμία 
πρόσθετη ερμηνεία προκειμένου να εφαρμοστεί, και ότι οι συννομοθέτες δεν έχουν 
εκχωρήσει στην Επιτροπή καμία αρμοδιότητα για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει ότι το 
ΔΕΕ έχει αναγνωρίσει, ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποστηρίξουν ότι 
δεν είναι σε θέση να καθορίσουν με επαρκή ακρίβεια το ουσιαστικό περιεχόμενο και τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από τον κανονισμό· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
διαδικασία κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες δεν είναι νομικά 
δεσμευτικές και δεν αποτελούν μέρος του κανονισμού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να καθυστερήσει περαιτέρω την εφαρμογή του κανονισμού, και επισημαίνει ειδικότερα 
ότι η Επιτροπή έχει καθήκον να εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ ανεξάρτητα από τα 
εκλογικά χρονοδιαγράμματα στα κράτη μέλη·

5. σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, το 
Κοινοβούλιο προσέφυγε κατά της Επιτροπής ενώπιον του ΔΕΕ για την παράλειψή της 
να ενεργήσει και να εφαρμόσει τον κανονισμό, κάτι που είχε ζητηθεί με δύο ψηφίσματα 
το 2021 και ακολούθησε τις μη ικανοποιητικές απαντήσεις της Επιτροπής και της 
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προσπάθειάς της να κερδίσει χρόνο· υπενθυμίζει ότι η υπόθεση13 αυτή βρίσκεται επί 
του παρόντος στο γραπτό στάδιο της διαδικασίας, κατά το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη 
—η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο— υποβάλλουν τα επιχειρήματά τους γραπτώς· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην 
έκκληση του Κοινοβουλίου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού και δεν έχει αποστείλει γραπτές κοινοποιήσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, αλλά απέστειλε αιτήσεις παροχής πληροφοριών στην Ουγγαρία και την Πολωνία 
τον Νοέμβριο του 2021·

6. αποδοκιμάζει την αδυναμία του Συμβουλίου να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο όσον 
αφορά την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 ως αντίδραση στο γεγονός ότι στην Πολωνία και την Ουγγαρία απειλούνται 
οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες· επισημαίνει ότι αυτή η αδυναμία του Συμβουλίου να 
αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 ΣΕΕ συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα 
των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της 
Ένωσης στο σύνολό της· παροτρύνει τη γαλλική Προεδρία και τους διαδόχους της να 
οργανώνουν ακροάσεις σε τακτική βάση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη 
ακρόαση που συγκάλεσε η γαλλική Προεδρία στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και τη 
δεύτερη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαΐου 2022· συνιστά στο Συμβούλιο 
να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, σε συνέχεια των ακροάσεων, και να αναφέρει προθεσμίες 
για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

7. καλεί, ως εκ τούτου, τη γαλλική Προεδρία να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για «μια 
ανθρώπινη Ευρώπη» και να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση του κράτους 
δικαίου και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο 
πρόγραμμα της Προεδρίας της ΕΕ, στο οποίο το κράτος δικαίου περιγράφεται ως 
«βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της Ένωσης»· παροτρύνει τη γαλλική 
Προεδρία να στηρίξει την ταχεία και ορθή εφαρμογή και υλοποίηση του κανονισμού 
για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου·

8. υπογραμμίζει ότι η επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη απαιτεί εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την περαιτέρω 
εξέλιξη της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου·

9. τονίζει ότι, κατά την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης βάσει του κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και να ενημερώνει πλήρως και 
εγκαίρως το Κοινοβούλιο, σε αντίθεση με την προσέγγιση που ακολούθησε η Επιτροπή 
κατά την αποστολή επιστολών για παροχή πληροφοριών βάσει του κανονισμού, τον 
Νοέμβριο του 2021·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι τελικοί αποδέκτες ή οι δικαιούχοι κονδυλίων 
της ΕΕ δεν στερούνται τα οφέλη των κονδυλίων της ΕΕ σε περίπτωση επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 εδάφια 4 και 5 του κανονισμού·

11. τονίζει ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται τόσο στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και στο NextGenerationEU· 

13 C-657/21.
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τονίζει περαιτέρω ότι η έγκριση των εθνικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση και των 
11 κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 19 και στο παράρτημα V του κανονισμού για 
τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· αναμένει από την Επιτροπή να 
αποκλείσει όλους τους κινδύνους που ενέχουν τα προγράμματα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής οι οποίοι συμβάλλουν στην κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ ή σε 
παραβιάσεις του κράτους δικαίου πριν από την έγκριση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ που εισάγει διακρίσεις, ιδίως οποιαδήποτε χρήση με πολιτικά κίνητρα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.


