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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της 
Πολωνίας
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2017)0835),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2 και το άρθρο 
7 παράγραφος 1,

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

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα πρωτόκολλα που είναι συνημμένα σε 
αυτήν,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2004, σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η 
Ένωση2, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην 
Πολωνία4,

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.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_EN.html
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση 
του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία6,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/103 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η οποία είναι συμπληρωματική προς τις 
συστάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 2017/146 και (ΕΕ) 2017/15207,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την απόφαση της 
Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την 
κατάσταση στην Πολωνία8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση 
της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις δημόσιες 
διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της 
έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 201711,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις εν εξελίξει 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την 
Ουγγαρία12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα14,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 4ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

5 Texts adopted, P8_TA(2016)0344.
6 Texts adopted, P8_TA(2017)0442.
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.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html
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προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη15,

– έχοντας υπόψη τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή κατά της 
Πολωνίας σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του πολωνικού δικαστικού συστήματος, εκ των 
οποίων οι δύο πρώτες είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση αποφάσεων του Δικαστηρίου, με 
τις οποίες διαπιστώνονται παραβιάσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο κατοχυρώνεται η αρχή της πραγματικής 
δικαστικής προστασίας, ενώ οι δύο άλλες διαδικασίες εξακολουθούν να εκκρεμούν,

– έχοντας υπόψη τις τρεις ακροάσεις της Πολωνίας που πραγματοποίησε το Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων το 2018 στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση αποστολής της 3ης Δεκεμβρίου 2018, μετά την επίσκεψη της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη 
Βαρσοβία από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, και τις ακροάσεις σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια 
επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2018 και στις 23 Απριλίου 2020, 

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 89 και το άρθρο 105 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-xxxx/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν αντιθέσει με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, 
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, και 
δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης των κοινών αξιών σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· 

15 Texts adopted, P8_TA(2019)0349.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος 
μέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κράτος μέλος όπου 
εκδηλώνεται ο κίνδυνος, αλλά έχει αρνητικό αντίκτυπο για τα άλλα κράτη μέλη, για την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και για την ίδια τη φύση της Ένωσης·

1. δηλώνει ότι οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

– τη λειτουργία του νομοθετικού και του εκλογικού συστήματος,

– την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και τα δικαιώματα των δικαστών, 

– την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

2. επαναλαμβάνει τη θέση του, την οποία έχει εκφράσει σε διάφορα ψηφίσματά του σχετικά 
με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, ότι τα 
γεγονότα και οι τάσεις που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα αποτελούν στο σύνολό τους 
συστημική απειλή κατά των αξιών του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και συνιστούν σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης αυτών·

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις ακροάσεις της 
Πολωνίας που πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις ανησυχητικές εκθέσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τις τέσσερις διαδικασίες επί 
παραβάσει που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία 
όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σοβαρά μετά την ενεργοποίηση 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· 

4. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία, που αφορά πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της 
Πολωνίας16, έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, συγκεκριμένα την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία υπό την στενή έννοια της ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας· θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να διευρυνθεί το πεδίο της αιτιολογημένης 
πρότασης, με το να συμπεριληφθούν σαφείς κίνδυνοι σοβαρών παραβιάσεων άλλων 
βασικών αξιών της Ένωσης, ιδίως της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· 

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες ακροάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται και πάλι η άμεση 
ανάγκη για τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού και προληπτικού μηχανισμού της 
Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016·

6. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης 
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σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των δικαιούχων, 
και καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο 
δυνατόν·

****

Η λειτουργία του νομοθετικού και του εκλογικού συστήματος στην Πολωνία

Σφετερισμός αρμοδιοτήτων συνταγματικής αναθεώρησης από το πολωνικό κοινοβούλιο

7. καταγγέλλει ότι το πολωνικό κοινοβούλιο άσκησε αρμοδιότητες συνταγματικής 
αναθεώρησης, τις οποίες δεν διέθετε καθώς ενεργούσε ως κοινός νομοθέτης, όταν 
εξέδωσε τον νόμο της 22ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του νόμου περί του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον νόμο της 22ας Ιουλίου 2016 περί του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας, όπως διαπίστωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας 
στις αποφάσεις του της 9ης Μαρτίου, της 11ης Αυγούστου και της 7ης Νοεμβρίου 
201617· 

8. εκφράζει, επιπλέον, τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι το πολωνικό κοινοβούλιο 
ενέκρινε πολλές ιδιαίτερα ευαίσθητες νομοθετικές πράξεις σε μια περίοδο κατά την οποία 
δεν διασφαλίζεται πλέον στην πραγματικότητα η ανεξάρτητη συνταγματική αναθεώρηση 
των νόμων, όπως τον νόμο της 30ής Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 15ης 
Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με την αστυνομία και 
ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την εισαγγελία, 
τον νόμο της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με κανονισμούς για την εφαρμογή του νόμου 
σχετικά με την εισαγγελία, τον νόμο της 18ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση του 
νόμου σχετικά με τον Συνήγορο του Πολίτη και ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 
22ας Ιουνίου 2016 σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον νόμο της 10ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και αρκετούς 
άλλους νόμους που αναδιοργανώνουν εκ θεμελίων το δικαστικό σύστημα18· 

Η χρήση ταχείας νομοθετικής διαδικασίας

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συχνή χρήση ταχείας νομοθετικής διαδικασίας από 
το πολωνικό κοινοβούλιο για την έγκριση κρίσιμων νομοθετικών πράξεων με αντικείμενο 
τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας των δικαστηρίων, χωρίς 
ουσιαστική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της 
δικαστικής κοινότητας19· 

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως αυτής, 
συζητούνται ή ακόμα και εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο νομοθετικές πράξεις 
που αφορούν πολύ ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η σεξουαλική αγωγή, η 

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.

18 See Commission Reasoned Proposal of 20 December 2017, paras 112-113.
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 2016.
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οργάνωση των εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για την οποία μάλιστα απαιτείται 
τροποποίηση του Συντάγματος· υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατάχρηση του γεγονότος ότι οι πολίτες δεν μπορούν να οργανωθούν ή να διαδηλώσουν 
δημοσίως, γεγονός που θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της θεσπιζόμενης 
νομοθεσίας·

Εκλογικός νόμος και οργάνωση των εκλογών

11. σημειώνει με ανησυχία ότι σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ η μεροληπτική στάση των μέσων 
ενημέρωσης και η ρητορική της μισαλλοδοξίας στην προεκλογική εκστρατεία 
προκάλεσαν ιδιαίτερο προβληματισμό20 και ότι, ενώ όλοι οι υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποίησαν 
δημόσια χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το πλεονέκτημα που διαθέτει21·

12. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου ελέγχου και 
δημόσιων υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο τμήμα»), το οποίο 
απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από δικαστές που έχει διορίσει το νέο Εθνικό 
Δικαστικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ανεξάρτητο δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα 
των γενικών και των τοπικών εκλογών και να εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το γεγονός 
αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία 
της πολωνικής δημοκρατίας, δεδομένου ότι καθιστά τον δικαστικό έλεγχο των εκλογικών 
διαφορών ιδιαίτερα ευάλωτο στην άσκηση πολιτικής επιρροής22·

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές περιστάσεις που οφείλονται στην υγειονομική κρίση COVID-
19, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τις τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες αλλάζουν 
τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία μέσω 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική 
και κατά τρόπο ισότιμο διενέργεια των εκλογών, με σεβασμό του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή και τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23 και, επιπλέον, αντιβαίνουν στη νομολογία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί εν 
μέσω επιδημίας πραγματική προεκλογική εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 

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.
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).
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προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια συζήτηση24·

Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και άλλων θεσμών και δικαιώματα των δικαστών 
στην Πολωνία

Μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης – Γενικές παρατηρήσεις

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι εθνικοί δικαστές είναι στην ουσία και 
Ευρωπαίοι δικαστές, καθώς εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, και επομένως η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΕ, οφείλει να παρακολουθεί την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας σε όλα τα κράτη μέλη ως μία από τις απαιτήσεις του κράτους 
δικαίου και όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη· 

Σύνθεση και λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, έπληξαν σοβαρά την 
ανεξαρτησία και τη νομιμότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, 
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 
και στις 11 Αυγούστου 2016 αντιστοίχως· υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην Πολωνία 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό25· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις νομοθετικές πράξεις 
που αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο·

Καθεστώτα συνταξιοδότησης, διορισμού και πειθαρχικών διαδικασιών για τους 
δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των υποψηφίων για 
τη θέση του Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν επέτρεψαν στους 
δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαδικασία 
επιλογής και εναπόθεσαν την απόφαση στην κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας· 
καταγγέλλει το γεγονός ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με το 
Ανώτατο Δικαστήριο περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των δικαστών στη 
διαδικασία επιλογής του Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεσπίζοντας 
μια θέση μεταβατικού Πρώτου Προέδρου που διορίζεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και μειώνοντας την απαρτία στον τρίτο γύρο σε 32 μόνον από τους 120 
δικαστές, εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία το μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 

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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μεταξύ του Προέδρου και της κοινότητας των δικαστών, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
183 παράγραφος 3 του Συντάγματος της Πολωνίας26·

17. συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής για το γεγονός ότι η εξουσία του Πρόεδρου 
της Δημοκρατίας (και σε ορισμένες περιπτώσεις και του Υπουργού Δικαιοσύνης) να 
ασκεί επιρροή σε πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
με τον διορισμό υπευθύνου πειθαρχικών διαδικασιών ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, αποκλείοντας τον υπεύθυνο πειθαρχικών διαδικασιών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου από μια εν εξελίξει διαδικασία, εγείρει ανησυχίες σχετικά με 
την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και ενδέχεται να θίγει την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας27·

18. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, στην απόφασή του της 24ης Ιουνίου 201928, ότι η 
μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης των εν ενεργεία δικαστών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης και παραβιάζει την αρχή της 
μονιμότητας των δικαστών και, κατά συνέπεια, την αρχή της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, έχοντας προηγουμένως εγκρίνει, με απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, 
αίτηση της Επιτροπής για τη λήψη προσωρινών μέτρων επί του θέματος αυτού29· 
σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές ενέκριναν τροποποίηση του νόμου σχετικά με το 
Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση του ΔΕΕ, 
ενέργεια που συνιστά τη μοναδική μέχρι στιγμής περίπτωση κατά την οποία 
κατάργησαν μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης μετά από απόφαση 
του ΔΕΕ·

Σύνθεση και λειτουργία του πειθαρχικού τμήματος και του έκτακτου τμήματος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου

19. υπενθυμίζει ότι το 2017 δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
συγκεκριμένα το πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, που στελεχώθηκαν με 
νεοδιορισθέντες δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο ΕΔΣ και στους οποίους 
ανατέθηκαν ειδικές εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας του έκτακτου 
τμήματος να ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και 
το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία του 
πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές (του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου), δημιουργώντας εκ των πραγμάτων ένα «Ανώτατο Δικαστήριο 
εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου»30· 

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 
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20. υπενθυμίζει ότι, στην απόφασή του της 19ης Νοεμβρίου 201931, το ΔΕΕ, απαντώντας 
σε αίτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (τμήμα εργατικού δικαίου και κοινωνικών 
ασφαλίσεων, εφεξής «τμήμα εργατικών διαφορών») για την έκδοση προδικαστικής 
απόφασης σχετικά με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απεφάνθη ότι 
τα εθνικά δικαστήρια έχουν την υποχρέωση να αγνοούν διατάξεις του εθνικού δικαίου 
που προβλέπουν ότι αρμόδιο για την εκδίκαση υπόθεσης, που άπτεται της εφαρμογής 
του ενωσιακού δικαίου, είναι όργανο που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας· 

21. σημειώνει ότι το αιτούν Ανώτατο Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών) απεφάνθη 
στη συνέχεια, στην απόφασή του της 5ης Δεκεμβρίου 2019, ότι το πειθαρχικό τμήμα 
δεν πληροί τις απαιτήσεις ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, και ότι το 
Ανώτατο Δικαστήριο (τμήματα αστικών, ποινικών και εργατικών διαφορών) ενέκρινε 
ψήφισμα, στις 23 Ιανουαρίου 2020, στο οποίο επανέλαβε ότι το πειθαρχικό τμήμα δεν 
συνιστά δικαστήριο λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι ανεξάρτητο και, ως εκ τούτου, οι 
αποφάσεις του θεωρούνται άκυρες· σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι οι πολωνικές 
αρχές δήλωσαν ότι οι αποφάσεις αυτές στερούνται νομικής σημασίας όσον αφορά τη 
συνέχιση της λειτουργίας του πειθαρχικού τμήματος και του ΕΔΣ, και ότι το 
Συνταγματικό Δικαστήριο «ανέστειλε» το ψήφισμα της 23ης Ιανουαρίου 2020, 
δημιουργώντας μια επικίνδυνη δυαρχία στο δικαστικό σύστημα στην Πολωνία και, 
επιπλέον, αψηφώντας ανοικτά την υπεροχή του δικαίου της Ένωσης και το καθεστώς 
που αναγνωρίζεται στο ΔΕΕ βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ32· 

22. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του ΔΕΕ, της 8ης Απριλίου 202033, με την οποία 
ζητείται από την Πολωνία να αναστείλει αμέσως την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
καλεί τις πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν αμελλητί την απόφαση· καλεί την Επιτροπή 
να κινήσει επειγόντως διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις εθνικές διατάξεις που 
αφορούν τις εξουσίες του έκτακτου τμήματος, δεδομένου ότι η σύνθεσή του πάσχει από 
τα ίδια νομικά ελαττώματα με το πειθαρχικό τμήμα·

Σύνθεση και λειτουργία του νέου Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου

23. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να συγκροτήσουν δικαστικό συμβούλιο, 
αλλά ότι, εφόσον συγκροτηθεί τέτοιο συμβούλιο, η ανεξαρτησία του πρέπει να 
διασφαλίζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το Σύνταγμα· υπενθυμίζει ότι, 
μετά τη μεταρρύθμιση του ΕΔΣ κατά την περίοδο 2017-2018, του αρμόδιου οργάνου 
για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών σύμφωνα με 
το άρθρο 186 παράγραφος 1 του πολωνικού Συντάγματος, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία απώλεσε την εξουσία να ορίζει εκπροσώπους στο ΕΔΣ και, ως εκ τούτου, την 
επιρροή της στην πρόσληψη και την προαγωγή των δικαστών· υπενθυμίζει ότι, πριν 

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.
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.
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από τη μεταρρύθμιση του 2017, 15 από τα 25 μέλη του ΕΔΣ ήταν δικαστές που είχαν 
εκλεγεί από τους συναδέλφους τους, ενώ από τη μεταρρύθμιση του 2017 και μετά οι εν 
λόγω δικαστές εκλέγονται από την πολωνική Δίαιτα· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την άμεση 
αντικατάσταση, στις αρχές του 2018, όλων των μελών που είχαν διοριστεί βάσει των 
παλαιών κανόνων, οδήγησε σε εκτεταμένη πολιτικοποίηση του ΕΔΣ34· 

24. υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών), εφαρμόζοντας 
τα κριτήρια που όρισε το ΔΕΕ στην απόφασή του της 19ης Νοεμβρίου 2019, έκρινε, 
στην απόφασή του της 5ης Δεκεμβρίου 2019 και στις αποφάσεις του της 15ης 
Ιανουαρίου 2020, ότι ο αποφασιστικός ρόλος του νέου ΕΔΣ στην επιλογή των 
δικαστών του νεοσυσταθέντος πειθαρχικού τμήματος υπονομεύει την ανεξαρτησία και 
την αμεροληψία του τελευταίου·

25. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) ανέστειλε την 
ιδιότητα μέλους του νέου ΕΔΣ στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω του ότι δεν πληρούσε 
πλέον τις απαιτήσεις της ανεξαρτησίας από την εκτελεστική και την νομοθετική 
εξουσία, και εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο πλήρους αποπομπής του νέου ΕΔΣ35·

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου της 12ης 
Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ και να ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει τις 
δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω προσωρινών μέτρων·

Κανόνες που διέπουν την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων και τον διορισμό 
προέδρων δικαστηρίων

27. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος, 
στο πλαίσιο του πολωνικού συστήματος, είναι ταυτόχρονα και Γενικός Εισαγγελέας, 
ανέλαβε την εξουσία να διορίζει και να παύει τους προέδρους των κατώτερων 
δικαστηρίων κατά την κρίση του κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έξι μηνών, 
και για το γεγονός ότι το 2017-2018 ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντικατέστησε πάνω από 
εκατό προέδρους και αντιπροέδρους δικαστηρίων· σημειώνει ότι, μετά από αυτή την 
περίοδο, η απομάκρυνση των προέδρων δικαστηρίων παρέμεινε στην κρίση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς η εξουσία αυτή να ελέγχεται αποτελεσματικά· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε και άλλες «πειθαρχικές» 
εξουσίες έναντι των προέδρων των δικαστηρίων, ενώ οι πρόεδροι των ανώτερων 
δικαστηρίων διαθέτουν πλέον ευρείες διοικητικές εξουσίες έναντι των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων36· εκφράζει τη λύπη του για αυτή τη σημαντική 

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.
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.
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οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία του δικαστικού 
συστήματος στην Πολωνία37·

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο νόμος της 20ής Δεκεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση του νόμου περί των κοινών δικαστηρίων και ορισμένων άλλων νόμων, 
που τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2020, τροποποίησε τη σύνθεση των γενικών 
συνελεύσεων των δικαστών και μεταβίβασε ορισμένες από τις εξουσίες των εν λόγω 
οργάνων δικαστικής αυτοδιοίκησης στα σώματα των προέδρων δικαστηρίων, οι οποίοι 
διορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης38·

Δικαιώματα και ανεξαρτησία των δικαστών, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
πειθαρχικού καθεστώτος για τους δικαστές

29. στηλιτεύει τις νέες διατάξεις που θεσπίζουν περαιτέρω πειθαρχικά παραπτώματα και 
κυρώσεις για δικαστές και προέδρους δικαστηρίων, καθώς συνιστούν σοβαρό κίνδυνο 
για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος39· καταγγέλλει τις νέες διατάξεις που 
απαγορεύουν κάθε πολιτική δραστηριότητα των δικαστών, υποχρεώνουν τους δικαστές 
να γνωστοποιούν δημοσίως τη συμμετοχή τους σε ενώσεις και περιορίζουν σημαντικά 
τις συνεδριάσεις των οργάνων δικαστικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες είναι αντίθετες προς 
τις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
περιορίζοντας την ελευθερία έκφρασης των δικαστών40·

30. καλεί τις πολωνικές αρχές να άρουν τις νέες διατάξεις (για τα πειθαρχικά παραπτώματα 
και άλλες) που εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάζουν ζητήματα ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας άλλων δικαστών υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), μη επιτρέποντας, έτσι, στους δικαστές να ασκούν τα 
καθήκοντά τους βάσει του δικαίου της Ένωσης, δηλαδή να μην εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης41·  

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει σε σχέση με τις προαναφερθείσες νέες διατάξεις· καλεί την Επιτροπή να 
ζητήσει από το ΔΕΕ να εφαρμόσει την ταχεία διαδικασία και να εγκρίνει προσωρινά 
μέτρα, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ΔΕΕ·

Το καθεστώς του Γενικού Εισαγγελέα και η οργάνωση των εισαγγελικών υπηρεσιών

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.
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.
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32. καταγγέλλει τη συγχώνευση του αξιώματος του Υπουργού Δικαιοσύνης και του 
Γενικού Εισαγγελέα, τις αυξημένες εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα στο πλαίσιο του 
εισαγγελικού συστήματος, τις αυξημένες εξουσίες του Υπουργού Δικαιοσύνης όσον 
αφορά το δικαστικό σώμα (νόμος της 27ης Ιουλίου 2001 για την οργάνωση των κοινών 
δικαστηρίων) και τους ανεπαρκείς ελέγχους στις εν λόγω εξουσίες (Εθνικό Συμβούλιο 
Εισαγγελέων), καθώς οδηγούν στη συσσώρευση υπερβολικά πολλών εξουσιών σε ένα 
πρόσωπο και έχουν άμεσες αρνητικές συνέπειες για την ανεξαρτησία του εισαγγελικού 
συστήματος από την πολιτική σφαίρα, όπως αναφέρει η Επιτροπή της Βενετίας42·

Συστημική παραβίαση του κράτους δικαίου

33. συμφωνεί με την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ότι οι προαναφερθείσες 
επιμέρους μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος, εάν ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδρασή τους και ο συνολικός τους αντίκτυπος, συνιστούν σοβαρή, διαρκή και 
συστημική παραβίαση του κράτους δικαίου, η οποία επιτρέπει στη νομοθετική και την 
εκτελεστική εξουσία να επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του δικαιοσύνης και, ως εκ 
τούτου, αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας 
στην Πολωνία43·

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη

34. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με αναφορές για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε 
δικαστικές διαδικασίες, δυσκολίες πρόσβασης σε νομική συνδρομή κατά τη σύλληψη 
και περιπτώσεις ανεπαρκούς τήρησης του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ 
δικηγόρου και του εντολέα του44·

35. προβληματίζεται για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος, την 14η Φεβρουαρίου 
2020, των τροποποιήσεων του νόμου περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μόνο το 
έκτακτο τμήμα μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ένας δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, με αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες ενός σημαντικού 
στοιχείου δικαστικού ελέγχου σε όλους τους άλλους βαθμούς δικαιοδοσίας45· 

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας

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.
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.
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36. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο 
εξέφρασε την ανησυχία του για τις ήδη εγκριθείσες και τις προσφάτως προταθείσες 
αλλαγές στον πολωνικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των νομοθετικών πράξεων που 
έχουν εγκριθεί, και ιδίως εκείνων που αφορούν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, όσον 
αφορά τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ένωσης· 

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί ασκούν 
υπερβολικά συχνά μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δημοσιογράφων, στους 
οποίους επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές ποινές και αναστολή της άσκησης 
του επαγγέλματος του δημοσιογράφου· εκφράζει φόβους για τις αρνητικές συνέπειες 
για τον κλάδο και για την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των μέσων 
ενημέρωσης46·

38. καλεί το πολωνικό κοινοβούλιο να καταργήσει το κεφάλαιο 6γ του νόμου της 18ης 
Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το Ίδρυμα Εθνικής Μνήμης – Επιτροπή για τη δίωξη των 
εγκλημάτων κατά του πολωνικού έθνους, το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του 
λόγου και την ανεξάρτητη έρευνα, καθιστώντας αστικό αδίκημα, λόγω του οποίου 
μπορεί κανείς να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, την πρόκληση βλάβης στη φήμη 
της Πολωνίας και των πολιτών της, για παράδειγμα σε περίπτωση που κατηγορήσει 
κανείς την Πολωνία ή Πολωνούς πολίτες για συμμετοχή στο Ολοκαύτωμα47·

Ελευθερία του συνέρχεσθαι

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την πολωνική κυβέρνηση να σεβαστεί το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 24ης Ιουλίου 2015 
σχετικά με τις δημόσιες συναθροίσεις, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, 
τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα στις εγκεκριμένες από την κυβέρνηση 
«κυκλικές» συναθροίσεις48· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές να μην επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές συναθροίσεις ή 
αντιδιαδηλώσεις και να αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις βάρος ειρηνικών 
διαδηλωτών·

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 
σχετικά με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Κοινωνίας των Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε κρατική 
χρηματοδότηση για επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μια 
δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική εκπροσώπηση·

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.
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.
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Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων

41. επαναλαμβάνει το συμπέρασμά του, στο οποίο κατέληξε στο ψήφισμά του της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2016, ότι οι διαδικαστικές εγγυήσεις και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον νόμο της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και στον νόμο της 6ης Απριλίου 1990 σχετικά με την αστυνομία 
όσον αφορά τη διενέργεια μυστικών παρακολουθήσεων δεν επαρκούν για την πρόληψη 
της καταχρηστικής ή της αδικαιολόγητης παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της 
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών50· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση της συμβατότητας των εν λόγω νομοθετικών 
διατάξεων με το δίκαιο της Ένωσης και προτρέπει τις πολωνικές αρχές να σεβαστούν 
πλήρως την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών·

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο ψήφισμά του, της 14ης 
Νοεμβρίου 2019, και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το σχέδιο νόμου για την 
τροποποίηση του άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού Κώδικα, που υπέβαλε στη 
Δίαιτα η πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες επιδιώκεται εκ 
των πραγμάτων η ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και 
δυνάμει της οποίας απειλούνται δυνητικά οι πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και τριετή ποινή 
φυλάκισης για τη διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική 
υγεία και τις σεξουαλικές σχέσεις· τονίζει τη σημασία της διαπαιδαγώγησης σε θέματα 
υγείας και σεξουαλικής ζωής·  

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά του της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2016 και της 15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική πρόταση περί 
απαγόρευσης της άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας βλάβης του 
εμβρύου, τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ 
άλλων στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα52·

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό του 
δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε σχέση 
με τις περισσότερες χώρες της Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 λόγω μαζικών 
αντιδράσεων από Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στις «Μαύρες Πορείες»· 

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.
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.
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ζητεί την κατάργηση του νόμου που περιορίζει την πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών 
στο χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

Ρητορική μίσους, δημόσιες διακρίσεις και μισαλλόδοξη συμπεριφορά έναντι 
μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ

45.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει κατάλληλα 
μέτρα και να καταδικάσει απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής και φασιστικής 
εγκληματικής συμπεριφοράς ή ρητορικής μίσους53·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, όπου 
κατήγγειλε απερίφραστα τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ρητορικής μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους εκλεγμένους αξιωματούχους στο 
πλαίσιο των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών στην Πολωνία απαλλαγμένων από 
την επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», και κάλεσε την Επιτροπή να 
καταδικάσει σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

****

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν είναι ανεξάρτητο 
έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας 
και άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να 
αποκατασταθεί μόνο αφού εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ· 

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που αφορούν το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα σε διάλογο με την Επιτροπή· καλεί 
την πολωνική κυβέρνηση να εφαρμόσει αμελλητί τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να σεβαστεί 
την υπεροχή του δικαίου της Ένωσης·

49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ των οποίων 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο δυνατόν και να συμπεριλάβει 
στις εν λόγω ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
παροτρύνει το Συμβούλιο να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης εκ μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας των αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών στοιχείων που 
αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών 
οργανισμών, στη νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και σε εκθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· συνιστά 

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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ένθερμα στο Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των ακροάσεων, και να 
ορίσει προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· καλεί το Συμβούλιο να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του· 

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση 
του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση από 
την Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά εργαλεία· καλεί 
την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την ενεργό 
συμμετοχή του·

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Θεσμικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και καθοδηγείται από αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
υπερασπίζεται ανεπιφύλακτα το κράτος δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών της 
νομιμότητας, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία 
για τη θέσπιση νομοθεσίας, της ασφάλειας δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της 
απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας, της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας 
των δικαστηρίων, του αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και της ισότητας έναντι του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κοινοβούλιο έχει συζητηθεί επανειλημμένα το «δίλημμα της 
Κοπεγχάγης»: δεν μπορεί να συνάδει με το δίκαιο και τις αξίες της Ένωσης το γεγονός ότι τα 
υποψήφια προς ένταξη κράτη ελέγχονται ως προς τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πορεία τους προς την προσχώρηση την 
Ένωση, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω έλεγχος όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω αξιών αφού 
προσχωρήσουν στην Ένωση. Οι αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση (άρθρο 2 της ΣΕΕ) δεν 
συνιστούν μόνο απαιτήσεις για την προσχώρηση στην Ένωση, αλλά εξακολουθούν να είναι 
δεσμευτικές και μετά την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου, ώστε να 
διασφαλίζεται η υποχρέωση του σεβασμού προς τις προαναφερόμενες αξίες.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη πρόταση, βάσει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη 
διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας. Η διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ συνιστά 
προληπτικό στάδιο, το οποίο παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων έχει πραγματοποιήσει τρεις ακροάσεις της Πολωνίας, και τις τρεις το 
2018. Έκτοτε, η Επιτροπή παρέσχε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αλλά δεν διοργανώθηκαν περαιτέρω 
ακροάσεις.

Παράλληλα με την ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ σε 
σχέση με την Πολωνία, η Επιτροπή κίνησε τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της 
Πολωνίας εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος, δύο εκ των οποίων 
οδήγησαν σε αποφάσεις του ΔΕΕ που αφορούν παραβιάσεις της αρχής της πραγματικής 
δικαστικής προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία σε διάφορα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι εν λόγω προβληματισμοί αφορούν τη λειτουργία του 
νομοθετικού και του εκλογικού συστήματος, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και τα 
δικαιώματα των δικαστών, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. 
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Δεδομένου ότι η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι μόνο δεν έχει 
αντιμετωπιστεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, ο εισηγητής τονίζει τη σημασία της παρούσας προσωρινής έκθεσης, η 
οποία έχει ως στόχο να

 πραγματοποιήσει απολογισμό των εξελίξεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Πολωνία από το 2015·

 παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, ώστε να συμπεριλάβει σαφείς 
κινδύνους σοβαρών παραβιάσεων της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

 κληθούν οι πολωνικές αρχές, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να ενεργήσουν αμελλητί 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής κρίσης 
του κράτους δικαίου.

Ο εισηγητής ανέλαβε το καθήκον να πραγματοποιήσει εις βάθος ανάλυση και έλαβε υπόψη τις 
γνώμες που εξέδωσαν ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως τα όργανα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ/ODIHR και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και τις αποφάσεις των εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων. Ο εισηγητής επιθυμεί η παρούσα έκθεση να βασίζεται 
σε στοιχεία που αναλύθηκαν από αξιόπιστα όργανα και οργανισμούς, στους οποίους η 
Πολωνία είναι συμβαλλόμενο μέρος και/ή των οποίων έχει αποδεχθεί τα πρότυπα και τους 
τρόπους εργασίας. 

Η επιτροπή LIBE διοργάνωσε επίσης αποστολή στη Βαρσοβία, τον Σεπτέμβριο 2018, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους της πολωνικής 
κυβέρνησης, της Δίαιτας και της Γερουσίας, με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, 
δικαστικών οργάνων, εκπροσώπους του ΟΑΣΕ/ODIHR, νομικούς συμβούλους, 
δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, και πραγματοποίησε δύο 
ακροάσεις, το 2018 και το 2020, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία. Ο εισηγητής επιθυμεί να διεξαχθούν περαιτέρω συναντήσεις με 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, επιστήμονες, δημοσιογράφους, δικαστές, ...) με σκοπό 
την άμεση ενημέρωση από όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατάσταση επί τόπου.

2. Απολογισμός των εξελίξεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Πολωνία από το 2015

– Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και δικαιώματα των δικαστών

Όσον αφορά το κράτος δικαίου υπό τη στενή έννοια της ανεξαρτησίας του δικαστικού 
σώματος, η κατάσταση στην Πολωνία απέχει πολύ από το να έχει βελτιωθεί, και εξακολουθούν 
να υπάρχουν ή και εντείνονται οι προβληματισμοί σχετικά με κάθε πτυχή που εκτίθεται στην 
παρούσα έκθεση: πολιτικοποίηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας από το 2015· 
σύνθεση και συμπεριφορά του νέου Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου· αυστηρή επιρροή που 
ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Γενικός Εισαγγελέας, στις 
εισαγγελικές υπηρεσίες· δημιουργία πειθαρχικού τμήματος και τμήματος έκτακτων 
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προσφυγών εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου· συστηματικός εκφοβισμός δικαστών και 
πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον δικαστών που δεν συμφωνούν με τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Πρόσφατα, στις 29 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει 
λόγω του επονομαζόμενου «νόμου φίμωσης». Ο νέος αυτός νόμος για το δικαστικό σώμα, που 
τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2020, είναι σαφώς ασυμβίβαστος με την αρχή της 
υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν επιτρέπει στους δικαστές να ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή να μην εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Στους σημαντικούς προβληματισμούς 
σχετικά με τον εν λόγω νόμο περιλαμβάνεται και η θέσπιση περαιτέρω πειθαρχικών 
παραπτωμάτων και κυρώσεων κατά δικαστών και προέδρων των δικαστηρίων, γεγονός που 
συνεπάγεται τον κίνδυνο υπονόμευσης της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, καθώς 
και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, με το να απαγορεύεται κάθε 
πολιτική δραστηριότητα των δικαστών και να τους επιβάλλεται η υποχρέωση να 
δημοσιοποιούν τη συμμετοχή τους σε ενώσεις.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής της LIBE, σε ανταλλαγή απόψεων με τον Πολωνό Υπουργό 
Δικαιοσύνης, η πολωνική κυβέρνηση ανέφερε ως λόγους για τη ριζική αναδιοργάνωση του 
συστήματός απονομής δικαιοσύνης από το 2015 τη δυσαρέσκεια των πολιτών ως προς την 
ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απονομής δικαιοσύνης, την εικαζόμενη διαφθορά 
και αδικήματα κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα μεμονωμένων δικαστών που 
έμειναν ατιμώρητα, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθούν τα ίχνη του κομμουνισμού από το 
δικαστικό σύστημα.1 Ο εισηγητής επιμένει ότι οι λόγοι που αναφέρθηκαν δεν δικαιολογούν 
την αυστηρή επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας στο δικαστικό σώμα, που απορρέει από τις 
μεταρρυθμίσεις. Οι εικαζόμενες υποθέσεις διαφθοράς ή τα εγκλήματα πρέπει να διώκονται σε 
εξατομικευμένη βάση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 
υπογραμμίσει σαφώς ότι και η διαδικασία αποκομμουνιστικοποίησης πρέπει να είναι 
εξατομικευμένη και ότι, επιπλέον, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αιτιολογηθεί εάν 
πραγματοποιείται πολύ καιρό μετά το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος.2

– Η λειτουργία του νομοθετικού και του εκλογικού συστήματος

Επιπλέον, ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της 
επιδημίας Covid-19, συζητήθηκαν ή ακόμα και εγκρίθηκαν εσπευσμένα στο Κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση ή η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση. Ένα άλλο σημείο που προκαλεί σοβαρή ανησυχία είναι η διοργάνωση 
προεδρικών εκλογών στη διάρκεια μιας επιδημίας. Υπάρχει σαφής κίνδυνος να μην μπορούν 
να διενεργηθούν δίκαιες και μυστικές εκλογές με ισότιμο τρόπο, όπως επιτάσσει το πολωνικό 
Σύνταγμα, βάσει δίκαιης προεκλογικής εκστρατείας με ισότιμη πρόσβαση στα μέσα 
ενημέρωσης. Άλλες επιλογές, όπως η αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Προέδρου, 
απαιτούν τροποποίηση του πολωνικού Συντάγματος, που δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί με τέτοια χρονική εγγύτητα με τις εκλογές, καθώς τούτο αντιβαίνει σε όλα 

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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τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Πολωνίας.

– Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες

Η προτεινόμενη απαγόρευση της διακοπής της εγκυμοσύνης λόγω σοβαρών ή θανατηφόρων 
ανωμαλιών του εμβρύου θα καταστήσει αυστηρότερη μια ήδη περιοριστική νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων. 
Επιπλέον, το σχέδιο νόμου για την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανηλίκων 
προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και σε άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Εκτός αυτού, το επίπεδο προστασίας των μειονοτήτων, καθώς και των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των ατόμων που προσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 
παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να προστατεύουν την ηθική και σωματική 
ακεραιότητα όλων των πολιτών. Ο εισηγητής εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι ορισμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι είναι απαλλαγμένες από 
ιδεολογίες, οι οποίες δεν υφίστανται καν. 

Στην έκθεση εξετάζονται και άλλα ζητήματα σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την 
ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

3. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ

Ο εισηγητής επιθυμεί η παρούσα προσωρινή έκθεση να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, όχι μόνο συμπεριλαμβάνοντας τις πιο πρόσφατες 
αμφιλεγόμενες αλλαγές στο πολωνικό δικαστικό σύστημα, αλλά και αναλύοντας την 
κατάσταση της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία, γεγονός που 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

4. Έκκληση για λήψη μέτρων από τις πολωνικές αρχές, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 

Ο εισηγητής καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, να εκτελέσει αμελλητί τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να σεβαστεί την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και να προσέλθει άμεσα σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για τη βραδύτητα με την οποία αντιμετωπίζει το 
Συμβούλιο την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και καλεί τα κράτη μέλη να 
επαναλάβουν τις επίσημες ακροάσεις το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη όλες οι τελευταίες και σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους τομείς του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακόμα σημαντικότερο, ο 
εισηγητής παροτρύνει το Συμβούλιο να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής 
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παραβίασης του κράτους δικαίου εκ μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας, υπό το φως των 
εντυπωσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε εκθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και 
να απευθύνει συστάσεις προς την Πολωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Τέλος, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση 
του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Πολωνία των αξιών στις οποίες βασίζεται 
η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου 
για τη λήψη προσωρινών μέτρων.


