
RE\1257754PL.docx PE733.773v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Dokument z posiedzenia

B9-0320/2022

7.6.2022

PROJEKT REZOLUCJI
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

w sprawie praworządności i ewentualnego zatwierdzenia polskiego krajowego 
planu odbudowy (RRF)
(2022/2703(RSP))

Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola 
Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, 
Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Ignazio 
Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, 
Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David 
Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia 
Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, 
Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, 
Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken, Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE



PE733.773v01-00 2/5 RE\1257754PL.docx

PL

B9-0320/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności i ewentualnego 
zatwierdzenia polskiego krajowego planu odbudowy (RRF)
(2022/2703(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Kartą”),

– uwzględniając art. 1, 2, 4 i 19 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wytycznych w 
sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie praworządności i 
konsekwencji wyroku TSUE2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trwających wysłuchań 
na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier3,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia opiera się na takich wartościach jak poszanowanie godności 
ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, co znajduje wyraz w art. 2 
TUE, jest odzwierciedlone w Karcie oraz jest zapisane w międzynarodowych traktatach 
dotyczących praw człowieka; mając na uwadze, że te wartości, wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przez nie przyjęte, stanowią podstawę praw mieszkańców 
Unii;

B. mając na uwadze, że każde wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE nie dotyczy wyłącznie tego państwa 
członkowskiego, lecz wywiera wpływ również na pozostałe państwa członkowskie i na 
ich wzajemne zaufanie, a także na charakter samej Unii i funkcjonowanie jej instytucji 

1 Dz.U. C 184 z 5.5.2022, s. 163.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0074.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0204.



RE\1257754PL.docx 3/5 PE733.773v01-00

PL

oraz na prawa podstawowe obywateli przysługujące im na mocy prawa Unii;

C. mając na uwadze, że odpowiednia ochrona interesów finansowych UE jest niemożliwa 
do czasu pełnego przywrócenia niezależności polskiego systemu wymiaru 
sprawiedliwości; mając na uwadze, że do tego czasu Polska nie jest w stanie spełnić 
stosownych kryteriów oceny w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, co oznacza, że przywrócenie niezależności polskiego systemu wymiaru 
sprawiedliwości jest warunkiem wstępnym pozytywnej oceny polskiego planu;

D. mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie RRF4 wymaga, aby organy 
odpowiedzialne za kontrolę i nadzór posiadały uprawnienia prawne i zdolności 
administracyjne do niezależnego wykonywania swoich zadań, a także mając na uwadze, 
że w samym projekcie decyzji wykonawczej Rady podkreślono, iż skuteczna ochrona 
sądowa jest warunkiem wstępnym funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;

E. mając na uwadze, że w dniu 21 października Parlament wezwał Komisję i Radę do 
wstrzymania się z zatwierdzeniem projektu planu naprawy i odporności Polski do czasu 
pełnego i właściwego wykonania przez polski rząd wyroków TSUE i sądów 
międzynarodowych oraz dopilnowania, by ocena planu gwarantowała zgodność z 
odpowiednimi zaleceniami dla poszczególnych krajów, w szczególności w zakresie 
ochrony niezależności sądów;

F. mając na uwadze, że w dniu 10 marca 2022 r.5 Parlament podkreślił, że zatwierdzenie 
planów krajowych w ramach RRF powinno być uzależnione od spełnienia wszystkich 
11 kryteriów określonych w art. 19 rozporządzenia w sprawie RRF i w załączniku V do 
tego rozporządzenia;

G. mając na uwadze, że w dniu 5 maja 2022 r.6 Parlament wezwał Komisję i Radę, aby nie 
zatwierdzały krajowych planów Polski i Węgier w ramach RRF, dopóki oba kraje nie 
spełnią w całości wszystkich skierowanych do nich w ramach europejskiego semestru 
zaleceń w dziedzinie praworządności i dopóki nie wykonają wszystkich dotyczących 
ich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

H. mając na uwadze, że trzy warunki wypłaty środków z RFF na rzecz Polski, które w dniu 
19 października 2021 r. określiła przed Parlamentem przewodnicząca Komisji, a 
mianowicie 1) likwidacja nielegalnej Izby Dyscyplinarnej; 2) przywrócenie do pracy 
sędziów zawieszonych przez tę Izbę; i 3) zmiany w systemie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sędziów, nie zostały spełnione;

I. mając na uwadze, że od wybuchu wojny w Ukrainie polskie władze podjęły szereg 
środków bezpośrednio sprzecznych z trzema warunkami określonymi przez 
przewodniczącą Komisji, w tym m.in. zawiesiły w dniu 25 lutego 2022 r. polską sędzię 

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.
5 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie praworządności i konsekwencji 
wyroku TSUE. Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0074.
6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 
1 TUE dotyczących Polski i Węgier, Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0204.
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Annę Głowacką za zastosowanie prawa europejskiego i wyroków sądów europejskich; 
mając na uwadze, że prezydent RP wręczył nominacje ponad 200 nowym, wadliwie 
nominowanym (na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS)) tzw. neo-sędziom, w 
tym cztery nominacje do Sądu Najwyższego; mając ponadto na uwadze, że w dniu 10 
marca 2022 r., na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, upolityczniony i 
w pełni podporządkowany „Trybunał Konstytucyjny” (z udziałem tzw. sędziów 
dublerów) podważył ważność art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka w Polsce, 
kwestionując zdolność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskich sądów do 
zbadania prawidłowości mianowania sędziów i niezależności „neo-KRS”;

J. mając na uwadze, że obie izby polskiego parlamentu rozpatrują kilka projektów ustaw, 
w tym zmiany do ustawy o Sądzie Najwyższym i innych aktów prawnych, a także 
zmiany do ustawy o KRS i innych aktów prawnych;

K. mając na uwadze, że chociaż kolegium komisarzy przegłosowało przedłożenie projektu 
decyzji wykonawczej Radzie, dwoje wiceprzewodniczących Komisji głosowało 
przeciw tej decyzji, a jeden wiceprzewodniczący Komisji i dwoje innych komisarzy 
zgłosiło zastrzeżenia na piśmie;

1. zdecydowanie potępia decyzję Komisji, aby wydać pozytywną ocenę w odniesieniu do 
polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności pomimo trwających ciągłych 
naruszeń wartości zapisanych w art. 2 TUE, w tym zasady praworządności i 
niezależności sądownictwa, a także mimo tego, że plan ten nie jest zgodny z wymogami 
dotyczącymi pozytywnej oceny określonymi w rozporządzeniu w sprawie RRF; 
przypomina, że naruszenia te są szczegółowo udokumentowane wyrokami sądów, 
stanowiskami instytucji UE, w tym toczącą się procedurą na mocy art. 7 ust. 1 TUE, 
oraz stanowiskami organizacji międzynarodowych; przypomina, że bezwarunkowe 
przestrzeganie wyroków sądów nie podlega negocjacjom i nie może być traktowane 
jako karta przetargowa;

2. zdecydowanie wzywa Radę do wstrzymania się z zatwierdzeniem krajowego planu 
Polski w ramach RRF do czasu pełnego spełnienia wymogów rozporządzenia w sprawie 
RRF, w szczególności jego art. 22 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii 
przed konfliktem interesów i oszustwami, a także zastosowania się do wszystkich 
zaleceń europejskiego semestru dla poszczególnych krajów w dziedzinie 
praworządności oraz wszystkich odnośnych wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka;

3. przypomina, że Komisja jako strażniczka traktatów powinna wykorzystać wszystkie 
dostępne jej narzędzia, aby zapewnić zgodność z wartościami zapisanymi w art. 2 TUE 
oraz nadrzędność prawa UE; uważa, że płatności na rzecz Polski w ramach Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności muszą być uzależnione od pełnego 
wykonania wszystkich odpowiednich wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka – w przeciwnym razie doszłoby do poważnego nadużycia zaufania; 
podkreśla, że Parlament jest gotów odpowiednio zareagować i wykorzystać wszystkie 
dostępne mu narzędzia, w tym wniosek o wotum nieufności zgodnie z art. 234 TFUE;

4. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji rządom i 
parlamentom państw członkowskich, Radzie, Komisji, Komitetowi Regionów i Radzie 
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Europy.


