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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003730/2021/rev.1
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Robert Biedroń (S&D), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Aurore 
Lalucq (S&D), Radka Maxová (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), 
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Alice 
Kuhnke (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew)

Betreft: Reactie van de Commissie op de uitspraak van het Poolse constitutioneel hof over 
naleving van de door het Hof van Justitie van de Europese Unie vastgestelde voorlopige 
maatregelen

Op 14 juli 2021 heeft het politiek afhankelijke Poolse constitutioneel hof bepaald dat Polen niet 
verplicht is de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) vastgestelde voorlopige 
maatregelen na te leven indien deze betrekking hebben op de organisatie en de werking van de 
rechterlijke macht. De zaak was aanhangig gemaakt door de tuchtkamer van het hooggerechtshof, 
waarvan de werking gedeeltelijk was opgeschort met de door het HvJ-EU op 8 april 2020 
vastgestelde voorlopige maatregelen, en geheel is opgeschort met voorlopige maatregelen d.d. 14 juli 
2021. In zijn uitspraak van 15 juli 2021 stelt het HvJ-EU dat de disciplinaire regels voor rechters in 
Polen niet verenigbaar zijn met het EU-recht. De uitspraak van het Poolse constitutioneel hof is in het 
publieke debat gekwalificeerd als een stap in de richting van “juridische polexit” en als een niet mis te 
verstane politieke aanval op de rechtsstaat en de integriteit van het rechtssysteem van de EU. 

1. Hoe gaat de Commissie reageren op de hierboven bedoelde uitspraak?

2. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat de genomen maatregelen doeltreffend zijn, gezien het 
feit dat de genomen maatregelen tot nu toe hebben gefaald?

Ondersteuners1

1 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Gwendoline Delbos-Corfield 
(Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rasmus Andresen (Verts/ALE)


