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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at 
Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet 
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2017)0835), 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og artikel 7, stk. 1,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og protokollerne hertil,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til De Forenede Nationers internationale traktater om menneskerettigheder 
såsom den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 20. april 2004 om meddelelse fra 
Kommissionen om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union: Respekt for og 
fremme af de værdier, som EU bygger på1,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. oktober 2003 til Rådet og Europa-
Parlamentet om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union – Respekt for og fremme 
af de værdier, som EU bygger på2, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 11. marts 2014 til Europa-Parlamentet 
og Rådet med titlen ”En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet"3,

– der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om situationen i Polen4,

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2016 om den seneste udvikling i Polen og 
dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder5,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og 
demokratiet i Polen6,

1 OJ C 104 E, 30.4.2004, p. 408.
2 COM(2003)0606.
3 COM(2014)0158.
4 Texts adopted, P8_TA(2016)0123.
5 Texts adopted, P8_TA(2016)0344.
6 Texts adopted, P8_TA(2017)0442.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_DA.html
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– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/103 af 20. december 2017 
vedrørende retsstatsprincippet i Polen som supplement til henstilling (EU) 2016/1374, 
(EU) 2017/146 og (EU) 2017/15207,

– der henviser til sin beslutning af 1. marts 2018 om Kommissionens beslutning om at tage 
artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen8,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen9,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og 
hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder10,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union i 201711,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om igangværende høringer inden for 
rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn12,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser13,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om 
oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder14,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet15,

– der henviser til de fire traktatbrudsprocedurer, som Kommissionen har indledt mod Polen i 
forbindelse med reformen af det polske retssystem, hvoraf de to første har ført til, at 
Domstolen har fastslået overtrædelser af artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Union, der stadfæster princippet om effektiv retsbeskyttelse, mens de to andre 
procedurer endnu ikke er afsluttet,

– der henviser til de tre høringer af Polen, som Rådet for Almindelige Anliggender afholdt i 
2018 inden for rammerne af proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU,

7 OJ L 17, 23.1.2018, p. 50.

8 Texts adopted, P8_TA(2018)0055.
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.
11 Texts adopted, P8_TA(2019)0032. 
12 Texts adopted, P9_TA(2020)0014.
13 Texts adopted, P9_TA(2020)0054.
14 Texts adopted, P8_TA(2016)0409.
15 Texts adopted, P8_TA(2019)0349.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_DA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_DAhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html.html
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– der henviser til betænkningen af 3. december 2018 om Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders besøg i Warszawa fra den 19. til den 
21. september 2018 og til høringerne om retsstatssituationen i Polen i dette udvalg den 
20. november 2018 og den 23. april 2020, 

– der henviser til årsrapporterne fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig,

– der henviser til forretningsordenens artikel 89 og artikel 105, stk. 5,

– der henviser til udtalelserne fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget 
om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til interimsbetænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender (A9-xxxx/2020),

A. der henviser til, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og nedfældet i internationale menneskerettighedstraktater;

B. der henviser til, at anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union 
i modsætning til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke er 
begrænset til de forpligtelser, der følger af traktaterne, som anført i Kommissionens 
meddelelse af 15. oktober 2003, og til, at Unionen kan vurdere, om der er en klar fare for 
grov overtrædelse af de fælles værdier på områder, der henhører under medlemsstaternes 
kompetence; 

C. der henviser til, at en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er 
nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, ikke kun vedrører den medlemsstat, 
hvor faren er til stede, men indvirker negativt på de øvrige medlemsstater, på den gensidige 
indbyrdes tillid mellem medlemsstaterne og på selve Unionens grundsubstans;

1. erklærer, at Europa-Parlamentets bekymringer vedrører følgende spørgsmål:

– lovgivningssystemets og valgsystemets funktionsmåde

– retsvæsenets uafhængighed og dommeres rettigheder 

– beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal;

2. gentager den holdning, som Parlamentet har fremsat i flere af sine beslutninger om 
retsstatsprincippet og demokratiet i Polen, og hvorefter de forhold og tendenser, der er 
nævnt i denne beslutning, udgør en systemisk trussel mod værdierne i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union (TEU) og udgør en klar fare for grov overtrædelse heraf;

3. udtrykker sin dybe bekymring over, at retsstatssituationen i Polen trods tre høringer af 
Polen i Rådet, alarmerende rapporter fra FN, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde 
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i Europa (OSCE) og Europarådet samt fire traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet adresseret, men er blevet alvorligt forværret siden 
iværksættelsen af artikel 7, stk. 1, i TEU; 

4. bemærker, at Kommissionens begrundede forslag af 20. december 2017 i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i TEU om retsstatsprincippet i Polen: forslag til Rådets afgørelse, hvorved 
det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet16, har et begrænset anvendelsesområde, nemlig retsstatssituationen i 
Polen i snæver forstand som retsvæsenets uafhængighed; ser et presserende behov for at 
udvide anvendelsesområdet for det begrundede forslag ved at medtage klare risici for 
grove overtrædelser af andre grundlæggende værdier i Unionen, navnlig demokrati og 
respekt for menneskerettighederne; 

5. er af den opfattelse, at den seneste udvikling i de igangværende høringer i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en gang understreger det presserende behov for en 
supplerende og forebyggende EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder, som Parlamentet har foreslået i sin beslutning af 25. oktober 
2016;

6. gentager sin holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for 
så vidt angår retsstatsprincippet, herunder behovet for at beskytte støttemodtagernes 
rettigheder, og opfordrer Rådet til hurtigst muligt at indlede interinstitutionelle 
forhandlinger;

****

Lovgivningssystemets og valgsystemets funktionsmåde i Polen

Det polske parlaments bemægtigelse af beføjelser til at foretage en revision af 
forfatningen

7. beklager, at det polske parlament, da det vedtog loven af 22. december 2015 om ændring 
af loven om forfatningsdomstolen og loven af 22. juli 2016 om forfatningsdomstolen, 
tildrog sig beføjelser til at foretage en revision af forfatningen, som det ikke tidligere 
havde i sin egenskab af ordinær lovgivende forsamling, hvilket forfatningsdomstolen 
konstaterede i sine domme af 9. marts, 11. august og 7. november 201617; 

8. beklager endvidere, at der er blevet vedtaget mange særligt følsomme lovgivningsmæssige 
retsakter af det polske parlament på et tidspunkt, hvor der ikke længere kan garanteres en 
uafhængig forfatningsmæssig prøvelse af love, såsom loven af 30. december 2015 om 
ændring af tjenestemandsloven og visse andre love, loven af 15. januar 2016 om ændring 
af politiloven og visse andre love, loven af 28. januar 2016 om anklagemyndigheden og 
loven af 28. januar 2016 – forordninger om gennemførelse af loven om 
anklagemyndigheden, loven af 18. marts 2016 om ændring af ombudsmandsloven og 

17 See Venice Commission Opinion of 14 October 2016 on the Law of 22 July 2016 on the 
Constitutional Tribunal, Opinion no. 860/2016, para. 127; Commission Reasoned Proposal of 20 
December 2017, paras 91 and following.
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visse andre love, loven af 22. juni 2016 om et nationalt medieråd, loven af 10. juni 2016 
om terrorbekæmpelse og flere andre love, der grundlæggende omorganiserer 
retssystemet18; 

Anvendelse af hasteprocedurer i lovgivningsarbejdet

9. beklager det polske parlaments hyppige brug af hasteprocedurer til vedtagelse af 
afgørende lovgivning, der omarbejder organisationen og funktionsmåden af retsvæsenet, 
uden en meningsfuld høring af de berørte parter, herunder medlemmer af retssamfundet19; 

10. fordømmer, at lovgivning under covid-19-udbruddet, men uden forbindelse hermed, er 
blevet drøftet eller endog hastet igennem parlamentet på meget følsomme områder såsom 
abort, seksualundervisning, afholdelse af valg eller præsidentens embedsperiode, idet 
sidstnævnte endda kræver en ændring af forfatningen; understreger, at dette kan udgøre 
misbrug af det forhold, at borgerne ikke kan organisere sig eller demonstrere offentligt, 
hvilket i alvorlig grad undergraver legitimiteten af den vedtagne lovgivning;

Valglov og valgorganisation

11. noterer sig med bekymring, at OSCE konkluderede, at partiskhed i medierne og intolerant 
retorik i kampagnen gav anledning til betydelig bekymring20, og at alle kandidater var i 
stand til at føre valgkamp, men højtstående statslige embedsmænd anvendte offentligt 
finansierede arrangementer til udbredelse af deres kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i de offentlige medier yderligere forstærkede dets 
fordele21;

12. er bekymret over, at den nye afdeling for ekstraordinær kontrol og offentlige anliggender i 
Polens højesteret (herefter "den ekstraordinære afdeling"), som hovedsagelig består af 
dommere, der er udpeget af det nye nationale råd for retsvæsenet ("det nationale råd"), og 
som risikerer ikke at blive betragtet som en uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver anledning til alvorlig bekymring for så vidt angår 
magtens tredeling og det polske demokratis funktion, da det gør domstolsprøvelse af 
valgtvister særligt sårbare over for politisk påvirkning22;

13. er bekymret over de ændringer af valgloven, der blev drøftet i det polske parlament kort 
tid før præsidentvalget, og som ændrer den praktiske tilrettelæggelse af valget ved at 
tillade afstemning ved hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et retfærdigt, hemmeligt 
og lige valg, der respekterer retten til privatlivets fred og Europa-Parlamentets og Rådets 

18 See Commission Reasoned Proposal of 20 December 2017, paras 112-113.
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 2016.
20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary Findings and Conclusions after its Limited Election 

Observation Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election Observation Mission Final Report on the parliamentary elections 

of 13 October 2019, Warsaw, 14 February 2020.
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 43; Third  

Commission Recommendation (EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 135.
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forordning (EU) 2016/67923, og som desuden er i strid med den polske 
forfatningsdomstols retspraksis, samtidig med at de ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med sundhedskrisen som følge af covid-19 anerkendes; understreger 
endvidere, at det er meget vanskeligt at tilrettelægge en reel valgkampagne, der giver en 
lige stor del af opmærksomheden til og lige muligheder for alle kandidater og programmer 
og tillader en reel offentlig debat midt i en epidemi24;

Retsvæsenets og andre institutioners uafhængighed samt dommeres rettigheder i Polen

Reform af retsvæsenet – generelle overvejelser

14. anerkender, at opbygningen af retsvæsenet er en national kompetence; gentager, at 
nationale dommere ikke desto mindre i alt væsentligt også er europæiske dommere, som 
anvender EU-retten, hvilket er baggrunden for, at Unionen, herunder EU-Domstolen, 
skal overvåge retsvæsenets uafhængighed i alle medlemsstater som et af de krav, der er 
forankret i retsstatsprincippet, og som er fastsat i artikel 19 i TEU og artikel 47 i 
chartret; 

Forfatningsdomstolens sammensætning og funktionsmåde

15. minder om, at de love vedrørende forfatningsdomstolen, der blev vedtaget den 
22. december 2015 og den 22. juli 2016, i alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og legitimitet og derfor blev erklæret 
forfatningsstridige af forfatningsdomstolen henholdsvis den 9. marts 2016 og den 
11. august 2016; minder om, at disse domme ikke blev offentliggjort på det pågældende 
tidspunkt eller gennemført af de polske myndigheder; beklager dybt manglen på 
uafhængig og effektiv forfatningsmæssig prøvelse i Polen25; opfordrer Kommissionen 
til at overveje at indlede en traktatbrudsprocedure i forbindelse med loven om 
forfatningsdomstolen;

Pensionering og udnævnelse af højesteretsdommere og disciplinærordninger

16. minder om, at ændringer i metoden for udnævnelse af kandidater til stillingen som 
førstepræsident for højesteret allerede i 2017 fratog højesteretsdommerne enhver 
meningsfuld deltagelse i udvælgelsesproceduren og lagde beslutningen i hænderne på 
Polens præsident; fordømmer, at de seneste ændringer af loven om højesteret yderligere 
reducerer dommernes deltagelse i processen med udvælgelse af førstepræsidenten for 
højesteret ved at indføre en stilling som midlertidig førstepræsident, der udpeges af 
Polens præsident, og ved at reducere det beslutningsdygtige flertal i den tredje runde til 

23 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act on special rules for conducting the general election of the 
President of the Republic of Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 99), 27 April 2020. 

25 Venice Commission Opinion of 14-15 October 2016, para. 128; UN, Human Rights Committee, 
Concluding observations on the seventh periodic report of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 2017/1520.
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blot 32 ud af 120 dommere, hvorved magtfordelingen mellem præsidenten og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, stk. 3, i den polske forfatning, reelt opgives26;

17. deler Kommissions bekymring over, at den polske præsident (og i nogle tilfælde også 
justitsministeren) kan øve indflydelse på disciplinærsager mod højesteretsdommere ved 
at udpege en disciplinærembedsmand til at behandle sagen, hvilket udelukker 
disciplinærembedsmanden ved højesteret fra en verserende sag, og at denne beføjelse 
risikerer at være i strid med princippet om magtens tredeling og kan påvirke 
retsvæsenets uafhængighed27;

18. minder om, at EU-Domstolen i sin dom af 24. juni 201928 fastslog , at en nedsættelse af 
pensionsalderen for siddende dommere ved højesteret er i strid med EU-retten og 
tilsidesætter princippet om dommeres uafsættelighed og dermed retsvæsenets 
uafhængighed, efter at den havde imødekommet Kommissionens begæring om 
foreløbige forholdsregler i sagen ved kendelse af 17. december 201829; bemærker, at de 
polske myndigheder har vedtaget en ændring af loven om højesteret for at overholde 
EU-Domstolens kendelse, som hidtil er det eneste eksempel, hvor Polen har 
tilbagerullet en reform af retsvæsenet efter en afgørelse fra EU-Domstolen;

Disciplinærkammerets og den ekstraordinære afdelings sammensætning og 
funktionsmåde

19. minder om, at der i 2017 blev oprettet to nye kamre inden for højesteret, nemlig 
disciplinærkammeret og den ekstraordinære afdeling, der var bemandet med 
nyudnævnte dommere, som blev valgt af det nye nationale råd for retsvæsenet og fik 
tillagt særlige beføjelser – herunder den ekstraordinære afdelings beføjelser til at 
omstøde endelige domme afsagt af lavere domstole eller af højesteret selv i form af en 
ekstraordinær gennemgang og disciplinærkammerets beføjelse til at disciplinere andre 
(højesterets)dommere, hvilket de facto har skabt en "højesteret i højesteret"30; 

20. minder om, at EU-Domstolen i sin dom af 19. november 201931, der var et svar på en 
anmodning om præjudiciel afgørelse fra højesteret (afdelingen for arbejdsret og social 
sikring, herefter "den arbejdsretlige afdeling") vedrørende disciplinærkammeret ved 
højesteret fastslog, at nationale domstole har pligt til at se bort fra bestemmelser i 

26 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
CDL-PI(2020)002, paras 51-55.

27 See Commission Reasoned Proposal of 20 December 2017, COM(2017) 835, para. 133. See also 
OSCE-ODIHR, Opinion on Certain Provisions of the Draft Act on the Supreme Court of Poland 
(as of 26 September 2017), 13 November 2017, p. 33.

28 Judgment of the Court of Justice of 24 June 2019, Commission v Poland, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.

29 Order of the Court of Justice of 17 December 2018, Commission v Poland, C-619/18 R, 
ECLI:EU:C:2018:1021.

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 November 2017, p. 7-20; Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, para. 43; Recommendation (EU) 2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to the 
Fourth Round Evaluation Report on Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 31; Venice 
Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, para. 8.

31 Judgment of the Court of Justice 19 November 2019, A.K. and Others v Sąd Najwyższy, C-585/18, 
C-624/18 and C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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national ret, som forbeholder sig ret til at behandle en sag, hvor EU-retten kan finde 
anvendelse på et organ, der ikke opfylder kravene om uafhængighed og upartiskhed; 

21. noterer sig, at den forelæggende øverste domstol (den arbejdsretlige afdeling) 
efterfølgende konkluderede i sin dom af 5. december 2019, at disciplinærkammeret ikke 
opfylder kravene til en uafhængig og upartisk domstol, og at højesteret (den civilretlige, 
strafferetlige og arbejdsretlige afdeling) den 23. januar 2020 vedtog en beslutning, der 
gentog, at disciplinærkammeret ikke er en domstol på grund af dens manglende 
uafhængighed, og at dens afgørelser derfor bør betragtes som ugyldige; bemærker med 
stor bekymring, at de polske myndigheder har erklæret, at disse afgørelser ikke har 
nogen juridisk betydning, når det drejer sig om den fortsatte funktion af 
disciplinærkammeret og det nationale råd for retsvæsenet, og at forfatningsdomstolen 
har "suspenderet" beslutningen af 23. januar 2020, hvorved der blev skabt en farlig 
juridisk dualitet i Polen, og EU-rettens forrang og den status, som EU-Domstolen har 
fået i henhold til artikel 19, stk. 1, i TEU, åbenlyst blev tilsidesat32; 

22. noterer sig EU-Domstolens kendelse af 8. april 202033, som pålægger Polen straks at 
suspendere anvendelsen af de nationale bestemmelser om de beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret, og opfordrer de polske myndigheder til hurtigt at 
gennemføre dommen; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at indlede en 
traktatbrudsprocedure vedrørende de nationale bestemmelser om den ekstraordinære 
afdelings beføjelser, eftersom dens sammensætning lider under de samme mangler som 
disciplinærkammeret;

Det nye nationale råd for retsvæsenets sammensætning og funktionsmåde

23. minder om, at det er op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil oprette et råd for 
retsvæsenet, men at dets uafhængighed i så fald skal sikres i overensstemmelse med de 
europæiske standarder og forfatningen; minder om, at det nationale råd for retsvæsenet 
efter reformen i 2017-2018 er det organ, der har ansvaret for at sikre domstolenes og 
dommernes uafhængighed i overensstemmelse med artikel 186, stk. 1, i den polske 
forfatning, og retssamfundet i Polen har mistet beføjelsen til at delegere repræsentanter 
til det nationale råd og dermed øve indflydelse på ansættelse og forfremmelse af 
dommere; minder om, at før 2017-reformen var 15 ud af 25 medlemmer af det nationale 
råd dommere, der var valgt af deres ligestillede, men at disse dommere efter 2017-
reformen nu vælges af den polske Sejm; beklager dybt, at denne foranstaltning sammen 
med den umiddelbare udskiftning i begyndelsen af 2018 af alle medlemmer, der var 
udnævnt i henhold til de gamle regler, førte til en vidtrækkende politisering af det 
nationale råd34; 

32 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para. 38.

33 Order of the Court of Justice of 8 April 2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

34 Consultative Council of European Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 2017 and 12 October 
2017; OSCE/ODIHR, Final Opinion on Draft Amendments to the Act of the NCJ, 5 May 2017; 
Venice Commission, Opinion of 8-9 December 2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on Poland 
(Rule 34) of 19-23 March 2018 and Addendum of 18-22 June 2018; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 42 and 61.
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24. minder om, at højesteret (den arbejdsretlige afdeling), som gennemfører de krav, der er 
fastsat i EU-Domstolens dom af 19. november 2019, i sin dom af 5. december 2019 og i 
sine afgørelser af 15. januar 2020 fastslog, at den afgørende rolle, som det nye nationale 
råd spiller i udvælgelsen af dommere til det nyoprettede disciplinærkammer, 
undergraver sidstnævntes uafhængighed og upartiskhed;

25. minder om, at Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer (ENCJ) den 
17. september 2018 suspenderede det nye nationale råd, da det ikke længere opfylder 
kravene om at være uafhængig af den udøvende og lovgivende magt og nu overvejer 
helt at udvise det nye nationale råd35;

26. opfordrer Kommissionen til at indlede en traktatbrudsprocedure i forbindelse med loven 
af 12. maj 2011 om det nationale råd for retsvæsenet og anmode EU-Domstolen om at 
suspendere det nye nationale råds aktiviteter ved hjælp af foreløbige forholdsregler;

Reglerne for organiseringen af de almindelige domstole og udnævnelse af 
retspræsidenter

27. beklager, at justitsministeren, der i det polske system også er offentlig anklager, fik 
beføjelse til at udnævne og afskedige retspræsidenter ved de lavere domstole efter eget 
skøn i en overgangsperiode på seks måneder, og at justitsministeren i 2017-2018 
udskiftede over hundrede retspræsidenter og vicepræsidenter; bemærker, at 
justitsministeren efter udløbet af denne periode stadig kan fjerne retspræsidenter, og at 
der stort set ikke er foretaget nogen effektiv kontrol af denne beføjelse; bemærker 
endvidere, at justitsministeren også har fået andre "disciplinære" beføjelser over for 
retspræsidenter og præsidenter for højere domstole, som for deres del nu har store 
administrative beføjelser over for præsidenterne ved de lavere domstole36; beklager 
dette store tilbageslag for retsstaten og retsvæsenets uafhængighed i Polen37;

28. beklager, at loven af 20. december 2019 om ændring af loven om almindelige domstole 
og visse andre love, der trådte i kraft den 14. februar 2020, har ændret 
sammensætningen af dommerkontorerne og flyttet nogle af disse organers beføjelser 
vedrørende retslig selvforvaltning til de præsidenter for domstolskollegierne, der er 
udpeget af justitsministeren38;

Dommeres rettigheder og uafhængighed, herunder den nye disciplinærordning for 
dommere

29. fordømmer de nye bestemmelser, der indfører yderligere disciplinære forsømmelser og 
sanktioner over for dommere og retspræsidenter, da de udgør en alvorlig risiko for 

35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the ENCJ Executive Board. See as well the letter of 4 May 
2020 by the European Association of Judges in support of the ENCJ.

36 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para. 45.

37 See also Council of Europe, Bureau of the Consultative Council of European Judges (CCJE-BU), 
CCJE-BU(2018)6REV, 18 June 2018.

38 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
paras 46 to 50.
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retsvæsenets uafhængighed39; fordømmer de nye bestemmelser, der forbyder dommere 
at udøve enhver form for politisk aktivitet, forpligter dem til at offentliggøre deres 
foreningsmedlemskaber og i betydelig grad begrænser handlerummet for retslig 
selvforvaltende organer, som går ud over principperne om retssikkerhed, nødvendighed 
og proportionalitet ved at begrænse dommernes ytringsfrihed40;

30. opfordrer de polske myndigheder til at fjerne de nye bestemmelser (om disciplinære 
forsømmelser og andet), der hindrer domstolene i at undersøge andre dommeres 
uafhængighed og upartiskhed i forhold til EU-retten og den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) og 
dermed forhindrer dommerne deres forpligtelser i henhold til EU-retten til at se bort fra 
nationale bestemmelser, der er i strid med EU-retten41;  

31. glæder sig over, at Kommissionen har indledt en traktatbrudsprocedure i forbindelse 
med ovennævnte nye bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at anmode EU-
Domstolen om at anvende den fremskyndede procedure og begæringer om foreløbige 
forholdsregler, når det drejer sig om henvisning af sagen til EU-Domstolen;

Den offentlige anklagers status og anklagemyndighedens opbygning

32. fordømmer sammenlægningen af justitsministerens og den offentlige anklagers kontor, 
den offentlige anklagers øgede beføjelser i forhold til anklagemyndigheden og 
justitsministerens øgede beføjelser i forhold til retsvæsenet (loven af 27. juli 2001 om 
organiseringen af de almindelige domstole) og den svage kontrol af disse beføjelser (det 
nationale råd af offentlige anklagere), hvilket resulterer i en akkumulering af for mange 
beføjelser hos en enkelt person og har direkte negative konsekvenser for 
retsforfølgelsessystemets uafhængighed af den politiske sfære som fastslået af 
Venedigkommissionen42;

Systemisk overtrædelse af retsstatsprincippet

33. er enig med Kommissionen, Europarådets Parlamentariske Forsamling og gruppen af 
stater mod korruption i, at ovennævnte særskilte reformer af retssystemet, i betragtning 
af deres samspil og samlede indvirkning, udgør en alvorlig, vedvarende og systemisk 
overtrædelse af retsstatsprincippet, der gør det muligt for den lovgivende og udøvende 

39 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion on the Bill Amending the Act on the Organization of 
Common Courts, the Act on the Supreme Court and Certain Other Acts of Poland (as of 20 
December 2019), 14 January 2020, p. 23-26; Venice Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 44-45.

40 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion, 14 January 2020, p. 18-21; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 24-30;

41 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion, 14 January 2020, p. 13-17; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 31-43.

42 Venice Commission Opinion of 8-9 December 2017 on the Act on the Public Prosecutor's office, as 
amended, CDL-AD(2017)028, para. 115.
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magt at påvirke retsvæsenets funktion på en kritisk måde og derved i betydelig grad 
svækker retsvæsenets uafhængighed i Polen43;

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal i Polen

Retten til en retfærdig rettergang

34. er bekymret over rapporter om uberettigede forsinkelser i retssager, vanskeligheder med 
at få adgang til juridisk bistand under arrestation og tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem advokater og klienter44;

35. er bekymret over, at det siden ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om højesteret den 
14. februar 2020 kun er den ekstraordinære afdeling, der kan afgøre, om en dommer 
eller domstol er uafhængig og upartisk, og at borgerne dermed fratages et vigtigt 
element af domstolsprøvelse ved alle andre instanser45; 

Retten til information og ytringsfrihed, herunder akademisk frihed

36. minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 14. september 2016 gav udtryk for sin 
bekymring over allerede vedtagne og nyligt foreslåede ændringer af den polske 
medielov; gentager sin opfordring til Kommissionen om at foretage en vurdering af den 
vedtagne lovgivning for så vidt angår dens forenelighed med EU-retten, navnlig med 
hensyn til loven om offentlige medier; 

37. er dybt bekymret over nogle politikeres overdrevne brug af injuriesager mod 
journalister, som bl.a. har ført til idømmelse af bødestraf og frakendelse af retten til 
udøvelse af erhvervet som journalist; frygter, at dette kan have en afdæmpende virkning 
på erhvervet og påvirke journalisters og mediers uafhængighed46;

38. opfordrer det polske parlament til at ophæve kapitel 6c i loven af 18. december 1998 om 
Instituttet for National Historiebevidsthed – udvalget for retsforfølgning af forbrydelser 
mod den polske nation, som bringer ytringsfriheden og den uafhængige forskning i fare 
ved at gøre det til en lovovertrædelse, der kan indbringes for en civilretlig domstol, at 
skade Polens og dets befolknings omdømme, f.eks. ved at beskylde Polen og polakkerne 
for meddelagtighed i holocaust47;

Forsamlingsfrihed

43 Recommendation (EU) 2018/103; GRECO, Follow-up to the Addendum to the Fourth Round 
Evaluation Report (rule 34) – Poland, 6 December 2019, para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of democratic institutions in Poland, para. 4.

44 UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations on the seventh periodic report of 
Poland, 23 November 2016, para. 33.

45 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para 59.

46 Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, 2020 
Annual Report, March 2020, p. 42.

47 See as well the Statement of 28 June 2018 by the OSCE Representative on Freedom of the Media.
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39. gentager sin opfordring til den polske regering om at respektere forsamlingsfriheden 
ved at fjerne de bestemmelser, der prioriterer regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende forsamlinger", fra den gældende lov af 24. juli 2015 om 
offentlige forsamlinger, som ændret den 13. december 201648; opfordrer indtrængende 
myndighederne til at afstå fra at anvende strafferetlige sanktioner over for personer, der 
deltager i fredelige forsamlinger eller moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige demonstranter;

Foreningsfrihed

40. opfordrer de polske myndigheder til at ændre loven af 15. september 2017 om Det 
Nationale Institut for Frihed – Centret for Udvikling af Civilsamfundet49 med henblik 
på at sikre adgang til statslig finansiering af kritiske civilsamfundsgrupper og en 
retfærdig, upartisk og gennemsigtig fordeling af offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation;

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse

41. gentager konklusionen fra sin beslutning af 14. september 2016 om, at de 
retssikkerhedsgarantier og materielle betingelser, der er fastsat i loven af 10. juni 2016 
om terrorbekæmpelse og loven af 6. april 1990 om politiet for så vidt angår brugen af 
hemmelig overvågning, ikke er tilstrækkelige til at forhindre overdreven brug heraf eller 
uberettiget krænkelse af personers privatliv og databeskyttelse, herunder oppositions- 
og civilsamfundslederes50; gentager sin opfordring til Kommissionen om at foretage en 
vurdering af denne lovgivning for så vidt angår dens forenelighed med EU-retten og 
opfordrer indtrængende de polske myndigheder til fuldt ud at respektere alle borgeres 
privatliv;

Seksualundervisning

42. gentager den dybe bekymring, som Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 
14. november 2019, og som også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et udkast til en lov om ændring af artikel 200b i 
den polske straffelov, der blev forelagt for den polske Sejm af "Stop pædofili"-
initiativet, for så vidt angår de meget vage, brede og uforholdsmæssige bestemmelser, 
som de facto har til formål at kriminalisere seksualundervisning for mindreårige, og 
hvis anvendelsesområde potentielt truer alle personer, navnlig forældre, lærere og 
seksualundervisere, med op til tre års fængsel for undervisning i menneskelig 
seksualitet, sundhed og intime forhold; understreger betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;  

48 See as well the Communication of 23 April 2018 by UN Experts to urge Poland to ensure free and 
full participation at climate talks.

49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act of Poland on the National Freedom Institute - Centre for 
the Development of Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

50 UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations on the seventh periodic report of 
Poland, 23 November 2016, paras 39-40. See as well Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full participation at climate talks, 23 April 2018.

51 Council of Europe Commissioner for Human Rights, Statement of 14 April 2020.
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Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

43. minder om, at Parlamentet allerede i sine beslutninger af 14. september 2016 og 
15. november 2017 kraftigt kritiserede ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale misdannelser af fostret, idet det understreges, 
at universel adgang til sundhedspleje, herunder seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
de dertil knyttede rettigheder, er en grundlæggende menneskerettighed52;

44. minder om, at tidligere forsøg på yderligere begrænsning af retten til abort, som i Polen 
allerede er blandt de mest begrænsede i Unionen, blev standset i 2016 og 2018 som 
følge af massiv modstand fra polske borgere, som kom til udtryk i de såkaldte "sorte 
marcher"; opfordrer til ophævelse af loven, der begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

Hadefuld tale, offentlig diskrimination og intolerant adfærd over for mindretal og andre 
sårbare grupper, herunder LGBTI-personer

45.  gentager sin opfordring til den polske regering om at træffe passende foranstaltninger 
og fordømme alle fremmedfjendske og fascistiske eller hadefulde udtalelser53;

46. minder om den holdning, som Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 
18. december 2019, hvori det kraftigt fordømte enhver forskelsbehandling af LGBTI-
personer og offentlige myndigheders overtrædelser af deres grundlæggende rettigheder, 
herunder hadefulde udtalelser fra offentlige myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med valgkampe samt erklæringer om "LGBT-ideologi"-
frie zoner i Polen, og opfordrede Kommissionen til på det kraftigste at fordømme en 
sådan offentlig forskelsbehandling;

****

47. bemærker, at manglen på et uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er begyndt at påvirke 
den gensidige tillid mellem Polen og andre medlemsstater, navnlig inden for det retlige 
samarbejde i straffesager; påpeger, at gensidig tillid mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres; 

48. opfordrer den polske regering til at overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i direkte dialog med Kommissionen; opfordrer 
den polske regering til hurtigt at gennemføre EU-Domstolens afgørelser og respektere 
EU-rettens forrang;

52 See as well Statement of 22 March 2018 by UN Experts advising the UN Working Group on 
discrimination against women, and Statement of 14 April 2020 by the Council of Europe 
Commissioner for Human Rights.

53 EP Resolution of 15 November 2017, para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 28 January 2020 
on the functioning of democratic institutions in Poland, para. 14; UN Human Rights Committee 
(HRC), Concluding observations on the seventh periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.
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49. opfordrer Rådet til så hurtigt som muligt at genoptage de formelle høringer – hvoraf den 
sidste blev afholdt helt tilbage i december 2018 – og i disse høringer at medtage alle de 
seneste og væsentlige negative udviklingstendenser inden for retsstatsforhold, demokrati 
og grundlæggende rettigheder; opfordrer indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU ved at fastslå, at der er en klar fare for, at 
Republikken Polen groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, i lyset af 
de overvældende beviser, som fremlægges i denne beslutning og i så mange rapporter fra 
internationale og europæiske organisationer, EU-Domstolens og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis og rapporter fra civilsamfundsorganisationer; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet som opfølgning på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i TEU, og angiver fristerne for gennemførelsen 
af disse henstillinger; opfordrer Rådet til regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet; 

50. opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af de redskaber, den har til rådighed, for at 
imødegå en klar fare for, at Polen groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på, 
navnlig fremskyndede traktatbrudsprocedurer og begæringer om foreløbige forholdsregler 
ved EU-Domstolen, men også budgetredskaber; opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage Parlamentet;

51. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
Republikken Polens præsident, regering og parlament, medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa 
(OSCE).
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BEGRUNDELSE

1. Institutionel baggrund

Den Europæiske Union bygger på og er styret af værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. 
Europa-Parlamentet skal uden forbehold forsvare retsstatsprincippet, herunder 
legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk 
lovgivningsproces, retssikkerhed, magtens tredeling, forbud mod vilkårlighed i den offentlige 
forvaltning, uafhængige og upartiske domstole, effektiv domstolsprøvelse, hvorved det bl.a. 
kontrolleres, at de grundlæggende rettigheder er overholdt, og lighed for loven.

Det skal erindres, at Parlamentet gentagne gange har drøftet "Københavnsdilemmaet": Det kan 
ikke være i overensstemmelse med Unionens lovgivning og værdier, at kandidatlandene 
undersøges med hensyn til retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, 
mens de er på vej til at tiltræde Unionen, men at der ikke foretages nogen yderligere 
undersøgelse af respekten for disse værdier, når de først er kommet med i Unionen. De værdier, 
som Unionen bygger på (artikel 2 i TEU), er ikke blot et krav ved tiltrædelsen af Unionen, men 
er også bindende, når landet har opnået fuldt medlemskab af Unionen. Derfor er det af største 
vigtighed at have en omfattende værktøjskasse for retsstatsprincippet for at sikre, at de 
ovennævnte værdier overholdes.

Den 20. december 2017 udstedte Europa-Kommissionen sit begrundede forslag i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i TEU til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at 
Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet, Proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU 
udgør en forebyggende fase, hvor Unionen har mulighed for at gribe ind i tilfælde af en klar 
fare for grov overtrædelse af de fælles værdier; Indtil videre har Rådet for Almindelige 
Anliggender afholdt tre høringer af Polen, der alle fandt sted i 2018. Siden da har 
Kommissionen givet ajourførte oplysninger til Rådet om situationen med hensyn til 
retsstatsprincippet i Polen, men der blev ikke afholdt yderligere høringer.

Sideløbende med iværksættelsen af proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende 
Polen har Kommissionen indledt fire traktatbrudsprocedurer mod Polen i forbindelse med 
reformer af retsvæsenet, hvoraf to har ført til domme fra EU-Domstolen, der fastslår 
overtrædelser af princippet om effektiv retsbeskyttelse som fastsat i artikel 19, stk. 1, i TEU. 

Europa-Parlamentet har givet udtryk for sin bekymring over retsstatssituationen i Polen i en 
række beslutninger, der er vedtaget i løbet af de seneste år. Disse vedrører lovgivningssystemets 
og valgsystemets funktionsmåde, retsvæsenets uafhængighed og dommeres rettigheder samt 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal. 

Eftersom situationen med hensyn til retsstatsprincippet i Polen ikke alene ikke er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt forværret siden iværksættelsen af artikel 7, stk. 1, i TEU, 
understreger ordføreren betydningen af denne interimsbetænkning, der har til formål at

 gøre status over udviklingen med hensyn til retsstatsprincippet, demokratiet og de 
grundlæggende rettigheder i Polen siden 2015
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 opfordre Kommissionen og Rådet indtrængende til at udvide anvendelsesområdet for 
proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU til at omfatte klare risici for grove 
overtrædelser af demokratiet og de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for 
personer, der tilhører mindretal

 opfordre de polske myndigheder, Rådet og Kommissionen til inden for deres egne 
beføjelser hurtigt at tackle denne alvorlige retsstatskrise.

Ordføreren har påtaget sig opgaven med at foretage en tilbundsgående analyse og har taget 
hensyn til udtalelser fra europæiske og internationale organisationer såsom Europarådet, 
OSCE/ODIHR og De Forenede Nationer samt domme afsagt af nationale, europæiske og 
internationale domstole. Ordføreren ønsker, at denne betænkning baseres på fakta som 
analyseret af tillidsfulde institutioner og organisationer, som Polen er part i, og/eller hvis 
standarder og arbejdsmetoder Polen har godkendt. 

LIBE-udvalget arrangerede også et besøg i Warszawa i september 2018, hvor delegationen 
mødtes med repræsentanter for den polske regering, den polske Sejm og Senatet, politiske 
partier, retlige institutioner, repræsentanter for OSCE/ODIHR, aktører i retsvæsenet, 
journalister og repræsentanter for civilsamfundet og afholdt to høringer i 2018 og 2020 for at 
vurdere retsstatssituationen i Polen. Ordføreren ønsker at afholde yderligere møder med 
forskellige interessenter (NGO'er, akademikere, journalister, dommere osv.) for direkte at høre 
fra dem, der kender situationen på stedet.

2. Status over udviklingen med hensyn til retsstatsprincippet, demokratiet og de 
grundlæggende rettigheder i Polen siden 2015

– Retsvæsenets uafhængighed og dommeres rettigheder

For så vidt angår retsstatsprincippet i snæver forstand som retsvæsenets uafhængighed er 
situationen i Polen langt fra forbedret, og der er fortsat bekymringer med hensyn til alle de 
aspekter, der fremhæves i denne betænkning, eller de er blevet endnu dybere: politiseringen af 
den polske forfatningsdomstol så tidligt som i 2015, sammensætningen af og beslutninger fra 
det nye nationale råd for retsvæsenet, justitsministeren, der også er offentlig anklager, og dennes 
stramme greb om anklagemyndigheden, oprettelsen af disciplinærkammeret og kammeret for 
ekstraordinær appel i højesteret, systematisk intimidering af dommere og disciplinærsager mod 
dommere, der argumenterer imod disse reformer.

Europa-Kommissionen indledte for nylig den 29. april 2020 en traktatbrudsprocedure mod den 
såkaldte "mundkurvslov". Denne nye lov om retsvæsenet, som trådte i kraft den 14. februar 
2020, er klart uforenelig med EU-rettens forrang, idet den forhindrer dommere i at udøve deres 
hverv i henhold til EU-retten og se bort fra nationale bestemmelser, der er i strid med EU-retten. 
De største bekymringer vedrørende denne lov omfatter desuden indførelsen af yderligere 
disciplinære forsømmelser og sanktioner over for dommere og retspræsidenter, som risikerer at 
undergrave princippet om retsvæsenets uafhængighed og deres ytrings- og forsamlingsfrihed 
ved at forbyde enhver politisk aktivitet og forpligte dem til at offentliggøre deres 
foreningsmedlemskaber.
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Under LIBE's besøg og en drøftelse med den polske justitsminister nævnte den polske regering, 
at baggrunden for at foretage en gennemgribende omorganisering af retsvæsenet siden 2015 var 
borgernes utilfredshed med retsbehandlingens hastighed og effektivitet, påstået korruption og 
forbrydelser eller lovovertrædelser begået af enkelte dommere, som ikke var blevet straffet, og 
behovet for at gøre op med levn fra kommunismen i retsvæsenet1. Ordføreren fastholder, at de 
anførte begrundelser ikke berettiger regeringens stramme greb om retsvæsenet, som følger af 
reformerne. Påståede tilfælde af korruption eller forbrydelser skal retsforfølges på et individuelt 
grundlag, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har klart understreget, at en 
renselsesproces også skal være individualiseret og desuden synes mindre berettiget, hvis den 
finder sted lang tid efter det kommunistiske styres fald2.

– Lovgivningssystemets og valgsystemets funktionsmåde

Endvidere er ordføreren bekymret over, at lovgivning på meget følsomme områder såsom abort 
og seksualundervisning har været drøftet eller endda hastet igennem Parlamentet under covid-
19-udbruddet. Et andet alvorligt problem, det er nødvendigt at gøre opmærksom på, er 
afholdelsen af præsidentvalget i denne særlige periode med en epidemi. Der er en klar risiko 
for, at lige, direkte og hemmelige valg som nedfældet i den polske forfatning ikke kunne 
gennemføres på grundlag af en retfærdig valgkampagne med lige adgang til medierne. Andre 
muligheder som f.eks. ændring af varigheden af præsidentens mandatperiode ville kræve 
ændringer af den polske forfatning, som så tæt på valgdagen, ville være i modstrid med alle 
internationale og europæiske standarder og afgørelser fra den polske forfatningsdomstol.

– Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for personer, 
der tilhører mindretal

Forslaget om forbud mod at bringe en graviditet til ophør på grund af alvorlige eller fatale 
misdannelser af fostret ville yderligere skærpe en allerede restriktiv abortlovgivning og dermed 
føre til et næsten fuldstændigt forbud mod abort. Desuden har lovforslaget om kriminalisering 
af seksualoplysning til mindreårige givet anledning til alvorlig bekymring i Europa-Parlamentet 
og i andre internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer.

Derudover er niveauet for beskyttelse af mindretal stærkt bekymrende og ligeledes beskyttelse 
af kvinders rettigheder og rettigheder for personer, der identificerer sig som LGBTI-personer, 
selv om medlemsstaterne har pligt til at beskytte alle borgeres moralske og fysiske integritet. 
Ordføreren beklager kraftigt, at visse områder i EU erklærer sig selv for ideologifrie, hvilket 
slet ikke er muligt. 

Flere spørgsmål om grundlæggende rettigheder behandles i betænkningen, herunder 
vedrørende retten til en retfærdig rettergang, medier og akademisk frihed, forsamlings- og 
foreningsfrihed og retten til beskyttelse af privatlivets fred. 

1 LIBE Committee, Mission Report of 3 December 2018 following the ad hoc delegation to Poland on the 
situation of the Rule of Law, 19 - 21 September 2018.

2 ECtHR Case Sõro v. Estonia, 3 September 2015, para 60-62; Fourth Commission Recommendation (EU) 
2018/103 of 20 December 2017, para. 9; Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2316 
(2020) on the functioning of democratic institutions in Poland, adopted on 28 January 2020, para. 13.
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3. Udvidelse af anvendelsesområdet for proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU

Ordføreren ønsker, at denne interimsbetænkning giver en ny impuls til proceduren i artikel 7, 
stk. 1, i TEU ved ikke blot at medtage de seneste kontroversielle ændringer af det polske 
retssystem, men også en analyse af situationen med hensyn til demokrati og grundlæggende 
rettigheder i Polen, som kræver særlig opmærksomhed. 

4. Opfordring til handling fra de polske myndigheder, Rådet og Kommissionen 

Ordføreren opfordrer den polske regering til at overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, chartret om 
grundlæggende rettigheder, EMRK og de internationale menneskerettighedsstandarder, til 
hurtigt at gennemføre EU-Domstolens afgørelser og respektere EU-rettens forrang og til at gå 
i direkte dialog med Kommissionen.

Ordføreren er bekymret over Rådets passivitet i forbindelse med håndteringen af 
retsstatssituationen i Polen og opfordrer medlemsstaterne til at genoptage de formelle høringer 
så hurtigt som muligt for at medtage alle de seneste og væsentlige negative udviklingstendenser 
inden for retsstatsforhold, demokrati og grundlæggende rettigheder. Men endnu vigtigere 
opfordrer ordføreren indtrængende Rådet til endelig at handle i henhold til proceduren i 
artikel 7, stk. 1, i TEU ved at fastslå, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft 
overtræder retsstatsprincippet, i lyset af de overvældende beviser, som fremlægges i denne 
beslutning og i så mange rapporter fra internationale og europæiske organisationer, EU-
Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens praksis og rapporter fra 
civilsamfundsorganisationer, og til at fremsætte henstillinger til Polen i henhold til proceduren 
i artikel 7, stk. 1, i TEU.

Endelig opfordres Kommissionen til at gøre fuld brug af de redskaber, der er til rådighed, for 
at imødegå en klar fare for, at Polen groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på, 
navnlig fremskyndede traktatbrudsprocedurer og begæringer om foreløbige forholdsregler ved 
EU-Domstolen.


