
PR\1205076HU.docx PE650.665v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2017/0360R(NLE)

13.5.2020

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE
a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű 
veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Juan Fernando López Aguilar(Időközi jelentés – az eljárási szabályzat 
105. cikkének (5) bekezdése)



PE650.665v02-00 2/21 PR\1205076HU.docx

HU

PR_Consent_Interim

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

INDOKOLÁS ...........................................................................................................................18



PR\1205076HU.docx 3/21 PE650.665v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2017)0835),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 2. cikkére és 
7. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi chartájára,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai 
egyezményre és annak jegyzőkönyveire,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ nemzetközi emberi jogi szerződéseire, például a polgári és politikai 
jogok nemzetközi egyezségokmányára,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkéről (az Unió 
alapértékeinek tiszteletben tartásáról és előmozdításáról) szóló közleményére vonatkozó, 
2004. április 20-i jogalkotási állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkéről (az Unió alapértékeinek tiszteletben tartásáról és 
előmozdításáról) szóló, 2003. október 15-i közleményre2, 

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „A 
jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című, 2014. március 11-i 
közleményre3,

– tekintettel a lengyelországi helyzetről szóló, 2016. április 13-i állásfoglalására4,

– tekintettel a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról szóló, 
2016. szeptember 14-i állásfoglalására5,

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.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_HU.html
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– tekintettel a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzetéről 
szóló, 2017. november 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel a lengyelországi jogállamiságról, valamint az (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 
és (EU) 2017/1520 ajánlások kiegészítéséről szóló, 2017. december 20-i (EU) 2018/103 
bizottsági ajánlásra7,

– tekintettel a lengyelországi helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének 
alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról szóló, 2018. március 1-i állásfoglalására8,

– tekintettel „A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban” 
című, 2019. november 14-i állásfoglalására9,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és 
gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 
2019. december 18-i állásfoglalására10,

– tekintettel „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben” című, 
2019. január 16-i állásfoglalására11,

– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 
2020. január 16-i állásfoglalására12,

– tekintettel a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására13,

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, 
2016. október 25-i állásfoglalására14,

– tekintettel a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalására15,

– tekintettel a Bizottság által Lengyelországgal szemben indított, a lengyel igazságügyi 
rendszer reformjával kapcsolatos négy kötelezettségszegési eljárásra, amelyek közül az 
első kettő a Bíróságnak az Európai Unióról szóló szerződés hatékony bírói jogvédelem 

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.
15 Texts adopted, P8_TA(2019)0349.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_HU.html
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elvét rögzítő 19. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megsértéseit megállapító 
ítéletével végződött, míg a másik két eljárás jelenleg is folyamatban van,

– tekintettel a 2018-ban az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás keretében az 
Általános Ügyek Tanácsa által tartott három, Lengyelországról szóló meghallgatásra,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2018. szeptember 19-e és 
21-e közötti varsói látogatását követő, a kiküldetésról szóló, 2018. december 3-i 
jelentésre, valamint az e bizottságban tartott, a lengyel jogállamiság helyzetéről szóló, 
2018. november 20-i és 2020. április 23-i meghallgatásokra, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európai Csalás Elleni Hivatal éves 
jelentéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 89. cikkére és 105. cikkének (5) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményeire,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság időközi jelentésére (A9-
xxxx/2020),

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió 
Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az 
emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul;

B. mivel – amint arra a Bizottság 2003. október 15-i közleménye is utal – az az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének hatálya az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikkének hatályától eltérően nem korlátozódik a Szerződések szerinti 
kötelezettségekre, és mivel az Unió a tagállami hatáskörbe tartozó területeken is 
vizsgálhatja, hogy fennáll-e a közös értékek súlyos megsértésének egyértelmű veszélye; 

C. mivel annak egyértelmű veszélye, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. cikkében említett értékeket, nem csupán azt a tagállamot érinti, 
amelyben a veszély fennáll, hanem negatívan hat a többi tagállamra, a tagállamok egymás 
iránti kölcsönös bizalmára és magára az Unió jellegére is;

1. kijelenti, hogy a Parlament aggályai a következő kérdésekre vonatkoznak:

– a jogalkotási és a választási rendszer működése,

– az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint a bírák jogai, 

– az alapvető jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme,

2. megismétli a lengyelországi jogállamiság és demokrácia helyzetére vonatkozó, számos 
állásfoglalásában kifejtett álláspontját, miszerint az ezen állásfoglalásokban említett 
tények és tendenciák együttesen rendszerszintű fenyegetést jelentenek az Európai Unióról 
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szóló szerződés 2. cikkében említett értékekre, és azok súlyos megsértésének egyértelmű 
veszélyét hordozzák;

3. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Tanácsban tartott három, Lengyelországról 
szóló meghallgatástól, az ENSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) és az Európa Tanács riasztó jelentéseitől, valamint a Bizottság által indított négy 
kötelezettségszegési eljárástól függetlenül az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti 
eljárás elindítása óta nemcsak hogy nem javult a lengyelországi jogállamiság helyzete, 
hanem súlyosan romlott; 

4. megjegyzi, hogy a Bizottság 2017. december 20-i, az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése 
szerinti indokolással ellátott javaslat a lengyelországi jogállamiságról: a jogállamiság 
Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat16 hatálya korlátozott, konkrétan a 
lengyelországi jogállamiság helyzetére vonatkozik az igazságszolgáltatás 
függetlenségének szigorú értelmében; sürgősen szükségesnek tartja az indokolással 
ellátott javaslat hatályának kiterjesztését az egyéb uniós alapelvek, különösen a 
demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása elvének súlyos megsértése egyértelmű 
veszélyének belefoglalása révén; 

5. úgy véli, hogy az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, jelenleg zajló meghallgatások 
legutóbbi fejleményei is aláhúzzák, hogy sürgősen szükség van a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó kiegészítő és megelőző jellegű uniós 
mechanizmusra, a Parlament 2016. október 25-i javaslata szerint;

6. megismétli álláspontját a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá 
vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – beleértve a kedvezményezettek jogainak 
védelmét –, továbbá felkéri a Tanácsot, hogy mihamarabb kezdjen intézményközi 
tárgyalásokat;

****

A jogalkotási és a választási rendszer működése Lengyelországban

Az alkotmányos felülvizsgálati jogok lengyel parlament általi elbitorlása

7. kifogásolja, hogy az Alkotmánybíróságról szóló törvényt módosító, 2015. december 22-i 
törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2016. július 22-i törvény elfogadásával a lengyel 
parlament olyan alkotmányos felülvizsgálati jogokat vont magához, amelyekkel nem 
rendelkezett, amikor rendes törvényhozóként járt el, ahogy azt 2016. március 9-i, 
augusztus 11-i és november 7-i ítéleteiben17 az Alkotmánybíróság is megállapította; 

8. sajnálja továbbá, hogy a lengyel parlament több különösen érzékeny jogszabályt – például 
a közszolgálati törvény és egyes más törvények módosításáról szóló, 2015. december 30-i 

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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törvényt , a rendőrségi törvény és egyes más törvények módosításáról szóló, 
2016. január 15-i törvényt, az ügyészségről szóló, 2016. január 28-i törvényt és az 
ügyészségről szóló törvény végrehajtásáról szóló, 2016. január 28-i rendeleteket, az 
ombudsman-törvény és egyes más törvények módosításáról szóló, 2016. március 18-i 
törvényt, a nemzeti médiatanácsról szóló, 2016. június 22-i törvényt, a terrorizmus elleni 
fellépésről szóló, 2016. június 10-i törvényt, és több egyéb, az igazságszolgáltatási 
rendszert alapjaiban átszervező törvényt18 – fogadott el akkor, amikor a lengyel törvények 
független alkotmányos felülvizsgálata többé nem garantálható 

A gyorsított jogalkotási eljárások használata

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a lengyel parlament gyakran anélkül használ gyorsított 
jogalkotási eljárásokat az igazságszolgáltatás szerkezetét és működését átalakító, 
kulcsfontosságú jogszabályok elfogadásához, hogy érdemben konzultálna az 
érdekeltekkel, beleértve az igazságszolgáltatási közösséget is19; 

10. elítéli, hogy a Covid19-világjárvány idején – ám attól függetlenül – a parlament olyan 
rendkívül érzékeny területekkel kapcsolatos jogszabályokat vitat meg vagy akár nyom át, 
mint például az abortusz, a szexuális nevelés, a választások megszervezése vagy a 
köztársasági elnök hivatali ideje, pedig utóbbihoz még az alkotmány módosítása is 
szükséges; hangsúlyozza, hogy ez akár visszaélésnek is tekinthető, mivel a polgároknak 
nincs lehetőségük a nyilvános szerveződésre és tüntetésre, ami súlyosan aláássa az 
elfogadott jogszabályok legitimitását;

A választójogi törvény és a választások megszervezése

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy az EBESZ következtetése szerint a kampány során a 
médiában tapasztalt elfogultság és az intoleráns retorika jelentős aggodalomra adott 
okot20, valamint hogy – bár minden jelölt szabadon kampányolhatott – a magas rangú 
állami hivatalnokok az állami finanszírozású rendezvényeket kampányüzeneteik 
hangoztatására használták; megjegyzi továbbá, hogy a hatalmon lévő párt állami 
médiában tapasztalható túlsúlya révén tovább növelte előnyét21;

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az általános és helyi választások érvényességének 
biztosítása és a választásokkal kapcsolatos viták kivizsgálása a Legfelsőbb Bíróság 
rendkívüli ellenőrzéssel és közügyekkel foglalkozó új tanácsának (a továbbiakban: 
rendkívüli tanács) feladata lesz, amely többségében az új Nemzeti Igazságszolgáltatási 
Tanács által kinevezett bírákból áll, és amely esetében fennáll annak veszélye, hogy az 
Európai Unió Bíróságának értékelése alapján nem minősül független igazságszolgáltatási 
fórumnak; ez komoly aggodalomra ad okot a hatalmi ágak szétválasztását és a lengyel 

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.
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demokrácia működését illetően, mivel a választásokkal kapcsolatos viták bírósági 
felülvizsgálatát különösen sebezhetővé teszi a politikai befolyásolással szemben22;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy – a Covid19 okozta egészségügyi válság által teremtett 
rendkívüli körülmények elismerése mellett – a lengyel parlament kevéssel az 
elnökválasztást megelőzően fontolgatta a választójogi jogszabályok módosítását, amely 
megváltoztatná a választások gyakorlati megszervezését levélben történő szavazás 
érdekében, ami ellehetetleníthetné, hogy a választásokat tisztességes, titkos és egyenlő 
módon, a magánélet tiszteletben tartásához való jogot és az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet23 tiszteletben tartva bonyolítsák le, továbbá a lengyel 
Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatának is ellentmondana; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a járvány közepette rendkívül nehéz valódi választási kampányt szervezni, ami 
minden jelölt és program számára egyenlő figyelmet és egyenlő lehetőségeket biztosítana 
és lehetővé tenné az érdemi nyilvános párbeszédet24;

Az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, valamint a bírák jogai 
Lengyelországban

Az igazságszolgáltatási rendszer reformja – általános megfontolások

14. elismeri, hogy az igazságszolgáltatási rendszer megszervezése nemzeti hatáskörbe 
tartozik; ennek ellenére ismételten hangsúlyozza, hogy a nemzeti bírák egyúttal 
lényegében európai bírák is, akik az uniós jogot alkalmazzák, ezért is kell az Uniónak – 
beleértve az Európai Unió Bíróságát is – valamennyi tagállamban felügyelnie az 
igazságszolgáltatás függetlenségét mint a jogállamiság egyik feltételét, az EUSZ 
19. cikkében és a Charta 47. cikkében foglaltakkal összhangban; 

Az Alkotmánybíróság összetétele és működése

15. emlékeztet, hogy az Alkotmánybíróságról szóló, 2015. december 22-én, illetve 
2016. július 22-én elfogadott törvények súlyosan érintették az Alkotmánybíróság 
függetlenségét és legitimációját, és ezért azokat az Alkotmánybíróság 2016. március 9-
én, illetve 2016. augusztus 11-én alkotmányellenesnek nyilvánította; emlékezetet rá, 
hogy azokat az ítéleteket akkor a lengyel hatóságok nem tették közzé és nem is hajtották 
végre; súlyosan elítéli a független és hatékony alkotmányossági felülvizsgálat hiányát 

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).

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. 
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Lengyelországban25; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg kötelezettségszegési 
eljárás indítását az Alkotmánybíróságról szóló jogszabály kapcsán;

A Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjazási, kinevezési és fegyelmi felelősségi rendszerei

16. emlékeztet rá, hogy a Legfelsőbb Bíróság első elnöki posztjára jelöltek kinevezése 
módjának megváltoztatásai már 2017-ben megfosztották a Legfelsőbb Bíróság bíráit a 
kiválasztási eljárásban való érdemi részvételtől, a döntést pedig a köztársasági elnök 
kezébe adták; elítéli, hogy a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény közelmúltbeli 
módosításai még tovább korlátozzák a bírák részvételét az első elnök kiválasztásának 
folyamatában azáltal, hogy bevezetik a köztársasági elnök által kinevezett ideiglenes 
első elnök tisztségét, a harmadik körben pedig a határozatképességi küszöböt mindössze 
32-re csökkentik (120 bírából), lényegében elvetve ezzel az elnök és az 
igazságszolgáltatási közösség közötti hatalommegosztásnak a lengyel alkotmány 
183. cikkének (3) bekezdésében26 foglalt modelljét;

17. osztja a Bizottság azon aggodalmát, miszerint a köztársasági elnök (és bizonyos 
esetekben az igazságügyi miniszter is) azon hatásköre, hogy befolyást gyakorolhat a 
Legfelsőbb Bíróság bírái ellen indított fegyelmi eljárásokra azáltal, hogy az ügyben 
vizsgálatot folytató fegyelmi megbízottat nevez ki, ami kizárja a Legfelsőbb Bíróság 
fegyelmi megbízottját a folyamatban lévő eljárásból, veszélyt jelenthet a hatalmi ágak 
szétválasztására, ués sértheti az igazságszolgáltatás függetlenségét27;

18. emlékeztet rá, hogy az Európai Unió Bírósága 2019. június 24-i ítéletében28 
megállapította, hogy a Legfelsőbb Bíróság hivatalban lévő bíráinak nyugdíjkorhatár-
csökkentése ellenkezik az uniós joggal, és megsérti a bírák elmozdíthatatlanságának, 
ezáltal pedig az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét, miután 2018. december 17-i 
rendeletével29 korábban elfogadta a Bizottságnak az üggyel kapcsolatos időközi 
intézkedésekre irányuló kérelmét; megjegyzi, hogy a lengyel hatóságok az Európai 
Unió Bíróságának ítéletének való megfelelés érdekében elfogadták a Legfelsőbb 
Bíróságról szóló törvény módosítását, és ezidáig az egyetlen olyan eset, hogy az 
Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán visszavonták az igazságszolgáltatási rendszer 
valamely reformját;

A Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának és rendkívüli tanácsának összetétele és 
működése

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.
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.
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19. emlékeztet rá, hogy 2017-ben létrehozták a Legfelsőbb Bíróság két új tanácsát – a 
fegyelmi tanácsot és a rendkívüli tanácsot –, amelyek tagjai az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács által kiválasztott, újonnan kinevezett bírák, akiket 
különleges hatáskörökkel is felruháztak, ideértve a rendkívüli tanács azon hatáskörét, 
hogy különleges felülvizsgálat révén megsemmisítheti az alacsonyabb szintű bíróságok, 
vagy akár a Legfelsőbb Bíróság által hozott jogerős bírósági határozatokat, valamint a 
fegyelmi tanács azon hatáskörét, hogy más (legfelsőbb bírósági) bírákat fegyelmi eljárás 
alá vonhat, létrehozva ezzel egy de facto „Legfelsőbb Bíróságon belüli Legfelsőbb 
Bíróságot”30; 

20. emlékeztet rá, hogy az Európai Unió Bírósága 2019. november 19-i ítéletében31 a 
Legfelsőbb Bíróságnak (munkajogi és társadalombiztosítási tanács, a továbbiakban: 
munkajogi tanács) a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsára vonatkozó előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmére reagálva úgy határozott, hogy a nemzeti bíróságoknak 
kötelességük figyelmen kívül hagyniuk a nemzeti jog azon rendelkezéseit, amelyek egy 
esetlegesen uniós jog alkalmazásával járó ügy meghallgatásának hatáskörét olyan 
szervezet számára tartják fenn, amely nem felel meg a függetlenségre és pártatlanságra 
vonatkozó előírásoknak; 

21. megjegyzi, hogy az előzetes döntést kérelmező Legfelsőbb Bíróság (munkajogi tanács) 
ezt követően 2019. december 5-i ítéletében megállapította, hogy a fegyelmi tanács nem 
felel meg a független és pártatlan igazságszolgáltatási fórumokra vonatkozó 
előírásoknak, valamint hogy a Legfelsőbb Bíróság (polgári jogi, büntetőjogi és 
munkajogi tanácsok) 2020. január 23-án állásfoglalást fogadtak el, amely ismételten 
hangsúlyozza, hogy a fegyelmi tanács függetlenségének hiánya miatt nem minősül 
bíróságnak, és ezért határozatai semmisnek tekintendők; mélységes aggodalommal 
jegyzi meg, hogy a lengyel hatóságok nyilatkozata szerint e határozatok a fegyelmi 
tanács és a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács további működését illetően nem bírnak 
jogkövetkezménnyel, és hogy az Alkotmánybíróság „felfüggesztette” a 2020. január 23-
i állásfoglalást, amivel veszélyes igazságszolgáltatási kettősséget teremtett 
Lengyelországban, továbbá pedig nyíltan tagadta az unós jog elsőbbségét és az Európai 
Unió Bíróságának az EUSZ 19. cikkének (1) bekezdésében32 biztosított jogállást; 

22. emlékeztet az Európai Unió Bíróságának 2020. április 8-i végzésére33, amelyben utasítja 
Lengyelországot a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának hatásköréről szóló nemzeti 
rendelkezések alkalmazásának haladéktalan felfüggesztésére, és felszólítja a lengyel 
hatóságokat az ítélet gyors végrehajtására; kéri a Bizottságot, hogy sürgősen indítson 
kötelezettségszegési eljárást a rendkívüli tanács hatásköréről szóló nemzeti 

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.
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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rendelkezések kapcsán, mivel annak összetétele a fegyelmi tanács hatásköréről szóló 
rendelkezésekkel azonos hibákat tartalmaz;

Az új Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetétele és működése

23. emlékeztet rá, hogy az igazságszolgáltatási tanácsok létrehozása tagállami hatáskörbe 
tartozik, azonban arra is, hogy az ilyen tanácsok létrehozása esetén annak 
függetlenségét az európai normákkal és az alkotmánnyal összhangban kell biztosítani; 
emlékeztet rá, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács – amely a lengyel alkotmány 
186. cikkének (1) bekezdésével összhangban a bíróságok és a bírák függetlenségének 
védelméért felelős szerv – 2017–2018-as reformját követően Lengyelországban az 
igazságszolgáltatási közösség elvesztette azon jogkörét, hogy képviselőket küldhessen a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsba, ezálta pedig a bírák toborzására és 
előléptetésére való befolyását; emlékeztet rá, hogy a 2017-es reformot megelőzően a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 25 tagjából 15-en kollégáik által választott bírák 
voltak, míg a 2017-es reform óta ezeket a bírákat a lengyel Szejm választja; 
határozottan sajnálja, hogy ez az intézkedés a régi szabályok szerint kinevezett 
valamennyi tag 2018 eleji azonnali hatályú lecserélésével együttesen a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács messzemenő átpolitizálásához vezetett34; 

24. emlékeztet rá, hogy az Európai Unió Bíróságának 2019. november 19-i ítéletében 
foglalt feltételek végrehajtása során a Legfelsőbb Bíróság (munkajogi tanács) 
2019. december 5-i ítéletében és 2020. január 15-i határozataiban megállapította, hogy 
az új Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsnak az újonnan létrehozott fegyelmi tanács 
bíráinak kiválasztásában betöltött szerepe aláássa ez utóbbi függetlenségét és 
pártatlanságát;

25. emlékeztet rá, hogy az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) 
2018. szeptember 17-én felfüggesztette az új Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsot, 
mivel az már nem felelt meg a végrehajtástól és a törvényhozástól való függetlenségre 
vonatkozó feltételnek, és jelenleg az új Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács teljes 
kizárását fontolgatja35;

26. kéri a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló, 2011. május 12-i törvény kapcsán, és kérje fel az 
Európai Unió Bíróságát az új Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tevékenységeinek 
időközi intézkedések révén történő felfüggesztésére;

A rendes bíróságok megszervezésére és a bíróságok elnökeinek kinevezésére vonatkozó 
szabályok

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.
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27. sajnálja, hogy az igazságügyi minisztert – aki a lengyel rendszerben egyúttal a legfőbb 
ügyész is – felhatalmazást kapott arra, hogy egy hathónapos átmeneti időszak során 
saját belátása szerint nevezze ki és mozdítsa el az alsóbb szintű bíróságok elnökeit, és 
hogy 2017–2018-ban az igazságügyi miniszter több mint száz bírósági elnököt és 
alelnököt váltott le; megjegyzi, hogy ezen időszakot követően a bírósági elnökök 
elmozdításának joga az igazságügyi miniszter kezében maradt, e jogkörhöz pedig szinte 
egyáltalán nem kapcsolódnak hatékony fékek; megjegyzi továbbá, hogy az igazságügyi 
minisztert emellett egyéb „fegyelmi” jogkörökkel is felruházták a bírósági elnökökkel 
és a felsőbb bíróságok elnökeivel szemben, akiknek pedig mára jelentős igazgatási 
jogkörökkel rendelkeznek az alsóbb szintű bíróságok elnökeivel szemben36; sajnálja ezt 
a lengyelországi jogállamiság és bírói függetlenség terén bekövetkezett komoly 
visszalépést37;

28. sajnálja, hogy a 2020. február 14-én hatályba lépett, a rendes bíróságokról szóló törvény 
és egyes más törvények módosításáról szóló, 2019. december 20-i törvény 
megváltoztatta a bírói testületek összetételét, és az ilyen testületek igazságszolgáltatási 
önrendelkezési jogköreinek egy részét átruházta az igazságügyi miniszter által 
kinevezett bírósági elnökök kollégiumára38;

A bírák jogai és függetlensége, beleértve a bírákra vonatkozó új fegyelmi felelősségi 
rendszert

29. elítéli a bírák és bírósági elnökök vonatkozásában további fegyelmi vétségeket és 
szankciókat bevezető új rendelkezéseket, mivel azok komolyan veszélyeztetik az 
igazságszolgáltatás függetlenségét39; elítéli azon új rendelkezéseket, amelyek a bírákat 
eltiltják a politikai tevékenységektől, arra kötelezik őket, hogy hozzák nyilvánosságra 
szervezeti tagságaikat, valamint jelentősen korlátozzák az önrendelkező 
igazszágszolgáltatási szervezetek mérlegelési lehetőségét, amennyiben az a bírák 
véleménynyilvánítási szabadságának korlátozása terén túlmegy a jogbiztonság, a 
szükségesség és az arányosság elvein40;

30. kéri a lengyel hatóságokat, hogy vonják vissza az új (fegyelmi vétségekre és egyebekre 
vonatkozó) rendelkezéseket, amelyek meggátolják a bíróságokat abban, hogy más bírák 
függetlenségének és pártatlanságának kérdését az uniós jog és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EJEE) szempontjából vizsgálják, 
meggátolva ezáltal a bírákat az uniós jog értelmében fennálló azon kötelességük 

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.
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;
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teljesítésében, hogy az uniós jognak ellentmondó nemzeti rendelkezéseket figyelmen 
kívül hagyják41;  

31. üdvözli, hogy a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a fent említett új 
rendelkezések kapcsán; kéri a Bizottságot, hogy az ügynek az Európai Unió 
Bíróságához utalása kapcsán kérje az Európai Unió Bíróságát a gyorsított eljárás 
alkalmazására és az időközi intézkedések engedélyezésére;

A legfőbb ügyész jogállása és az ügyészségi szolgálat megszervezése

32. elítéli az igazságügyi miniszter és a legfőbb államügyész tisztségének összevonását, a 
legfőbb államügyész ügyészi rendszerrel kapcsolatos kibővített jogkörét, az igazságügyi 
miniszter igazságszolgáltatással kapcsolatos kibővített jogkörét (a rendes bíróságok 
megszervezéséről szóló, 2001. július 27-i törvény) és az e jogkörökkel kapcsolatos 
fékek gyengeségét (Nemzeti Államügyészi Tanács), amelynek eredményeképpen túl 
sok jogkör összpontosul egy személy kezében, és ami a Velencei Bizottság véleménye 
szerint42 közvetlen negatív következményekkel jár az ügyészségi rendszer politikai 
szférától való függetlenségére nézve;

A jogállamiság rendszerszintű megsértése

33. egyetért a Bizottsággal, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével és a Korrupció 
Elleni Államok Csoportjával abban, hogy az igazságszolgáltatási rendszer fent említett 
különálló reformjai – tekintettel azok kölcsönhatására és együttes hatására – a 
jogállamiság súlyos, folyamatos és rendszerszintű megsértésének minősülnek, amely a 
törvényhozói és a végrehajtói hatalom számára lehetővé teszi az igazságszolgáltatás 
működésének kritikus befolyásolását, jelentősen gyengítve ezáltal az 
igazságszolgáltatás függetlenségét Lengyelországban43;

Az alapvető jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme 
Lengyelországban

A tisztességes eljáráshoz való jog

34. aggodalmát fejezi ki a bírósági eljárások indokolatlan késedelmeiről, a letartóztatás 
során a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés nehézségeiről, valamint a jogtanácsos és 
ügyfele közötti bizalmas kommunikáció nem megfelelő tiszteletben tartásának eseteiről 
szóló beszámolók miatt44;

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.
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.
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35. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény 
módosításainak 2020. február 14-i hatálybalépése óta kizárólag a rendkívüli tanács 
döntheti el, hogy egy bíró, igazságszolgáltatási fórum vagy bíróság független és 
pártatlan-e, minden más esetben megfosztva ezáltal a polgárokat az igazságügyi 
felülvizsgálat egy fontos elemétől45; 

A tájékoztatáshoz való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve a tudományos 
élet szabadságát

36. emlékeztet rá, hogy a Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában kifejezte 
aggodalmát a lengyel médiatörvény már elfogadott és újonnan javasolt módosításai 
kapcsán; ismételten kéri a Bizottságot, hogy végezze el az elfogadott jogszabály 
értékelését annak uniós joggal való összhangja tekintetében, különösen az állami 
médiáról szóló jogszabály kapcsán; 

37. mélységes aggodalmát fejezi ki a bizonyos politikusok által az újságírók ellen indított 
rágalmazási perek túlzott alkalmazása miatt, beleértve a büntetőjogi pénzbírságokat és 
az újságírói szakma gyakorlása jogának felfüggesztését eredményező ítéleteket; tart 
attól, hogy ez rémisztő hatással lehet az újságírók és a média hivatására és 
függetlenségére46;

38. felhívja a lengyel parlamentet, hogy vonja vissza a Nemzeti Emlékezet Intézetéről és a 
lengyel nemzet ellen elkövetett bűncselekmények feltárására létrehozott bizottságról 
szóló, 1998. december 18-i törvény 6c. fejezetét, amely veszélyezteti a 
szólásszabadságot és a független kutatást azáltal, hogy polgári jogi bíróságokon 
megtámadható polgári jogi vétségnek nyilvánítja a Lengyelország és népének jó hírneve 
elleni károkozást, például ha Lengyelországot vagy a lengyeleket a holokausztban való 
bűnrészességgel vádolják47;

A gyülekezési szabadság

39. ismételten kéri a lengyel kormányt, hogy tartsa tiszteletben a gyülekezési szabadság 
jogát azáltal, hogy a nyilvános gyülekezésről szóló jelenlegi, 2015. július 24-i, 
2016. december 13-án módosított törvényből eltávolítja a kormány által jóváhagyott 
„ciklikus” gyülekezést előnyben részesítő rendelkezéseket48; felhívja a hatóságokat, 
hogy ne alkalmazzanak büntetőjogi szankciókat a békés gyülekezésekben vagy 
ellentüntetésekben részt vevő személyek ellen, továbbá hogy ejtsék a békés 
tiltakozókkal szemben emelt büntetőjogi vádakat;

Az egyesülési szabadság

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.
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.
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40. kéri a lengyel hatóságokat, hogy módosítsák a Szabadság Nemzeti Intézete – 
Civiltársadalom-fejlesztési Központról szóló, 2017. szeptember 15-i törvényt49, hogy a 
kritikus fontosságú civil szervezetek számára biztosítsák az állami finanszírozáshoz 
való hozzáférést, valamint az állami alapok civil társadalom körében történő méltányos, 
pártatlan és átlátható elosztását, biztosítva a pluralista képviseletet;

A magánélet és az adatok védelme

41. megismétli 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában tett következtetését, miszerint a 
terrorizmus elleni fellépésről szóló, 2016. június 10-i törvényben és a rendőrségről 
szóló, 1990. április 6-i törvényben foglalt, titokban végzett megfigyelés végrehajtására 
vonatkozó eljárásbeli védintézkedések és anyagi feltételek nem elegendők annak túlzott 
alkalmazása, illetve a magánszemélyek – többek között az ellenzék és a civil társadalom 
vezetőinek – magánéletébe és adatainak védelmébe való indokolatlan beavatkozás 
megelőzéséhez50; ismételten kéri a Bizottságot, hogy végezze el e jogszabály értékelését 
annak uniós joggal való összhangja tekintetében, és sürgeti a lengyel hatóságokat, hogy 
teljes mértékben tartsák tiszteletben minden polgár magánéletét;

Szexuális nevelés

42. ismételten hangot ad 2019. november 14-i állásfoglalásában kifejezett – és az Európa 
Tanács emberi jogi biztosa által is osztott51 – mélységes aggodalmának a lengyel 
büntető törvénykönyv 200b. cikkét módosító, a „Stop Paedophilia” kezdeményezés által 
a Szejm elé terjesztett törvényjavaslat kapcsán annak rendkívül homályos, tág és 
aránytalan rendelkezései miatt, amelynek célja gyakorlatilag a kiskorú gyermekeknek 
nyújtott szexuális ismeretterjesztés kriminalizálása, és amelynek hatálya potenciálisan 
akár három év börtönbüntetéssel is fenyegethet mindenkit – különösen szülőket, 
tanárokat és szexuális nevelőket –, aki az emberi szexualitással, egészséggel és intim 
kapcsolatokkal kapcsolatos tanítást folytat; hangsúlyozza az egészséggel  kapcsolatos és 
a szexuális nevelés fontosságát;  

Szexuális és reproduktív egészség és jogok

43. emlékeztet rá, hogy a Parlament már 2016. szeptember 14-i és 2017. november 15-i 
állásfoglalásában is határozottan bírált minden olyan jogalkotási javaslatot, amely a 
magzat súlyos vagy élettel összeegyeztethetetlen rendellenessége esetén tiltaná az 
abortuszt, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi ellátáshoz – és ezen belül a szexuális és 
reproduktív egészségügyi ellátáshoz – való általános hozzáférés, valamint az ehhez 
kapcsolódó jogok alapvető emberi jogok52;

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.
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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44. emlékeztet rá, hogy az abortuszhoz való jog – amelyet az Unión belül már most is 
Lengyelországban korlátoznak a legszigorúbban – további korlátozására tett korábbi 
kísérletek 2016-ban és 2018-ban megfeneklettek a lengyel polgárok „fekete 
tiltakozások” formájában kifejezett tömeges ellenállása miatt; szorgalmazza, hogy 
vonják vissza a nők és a lányok sürgősségi fogamzásgátló tablettához való hozzáférését 
korlátozó törvényt;

Gyűlöletbeszéd, nyilvános megkülönböztetés és intoleráns magatartás a kisebbségekkel 
és más sebezhető csoportokkal szemben, beleértve at LMBTI-személyeket

45.  ismételten felszólítja a lengyel kormányt, hogy tegyen megfelelő lépéseket az 
idegengyűlölő és fasiszta gyűlölet-bűncselekményekkel, illetve gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatban, és határozottan ítélje el azt53;

46. emlékeztet 2019. december 18-i állásfoglalásában kifejezett irányvonalára, amelyben 
határozottan elítélte a hatóságok részéről tetten érhető, LMBTI-személyekkel és 
alapvető jogaikkal szembeni, bármilyen jellegű megkülönböztetést, többek között a 
hatóságok és választott tisztviselők részéről – a választásokkal összefügésben – 
elhangzó gyűlöletbeszédet, továbbá az úgynevezett „LMBT-ideológiától” mentes 
övezetek kihirdetését Lengyelországban, továbbá felszólította a Bizottságot, hogy 
határozottan ítélje el a nyilvános megkülönböztetés ezen eseteit;

****

47. megjegyzi, hogy a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya máris kezd kihatni 
a Lengyelország és más tagállamok közötti kölcsönös bizalomra, különösen a büntetőjogi 
ügyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatási együttműködés terén; rámutat, hogy a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat csak akkor lehet helyreállítani, ha biztosított az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek tiszteletben tartása; 

48. felhívja a lengyel kormányt, hogy teljesítse a Szerződésekben, az Alapjogi Chartában, az 
emberi jogok európai egyezményében és a nemzetközi emberi jogi normák által rögzített, 
jogállamisággal és alapjogokkal kapcsolatos valamennyi rendelkezést, valamint hogy 
folytasson közvetlen párbeszédet a Bizottsággal; felszólítja a lengyel kormányt, hogy 
gyorsan hajtsa végre az Európai Unió Bíróságának ítéleteit és tartsa tiszteletben az uniós 
jog elsőbbségét;

49. kéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb folytassa a formális meghallgatásokat – 
melyek közül a legutóbbit még 2018 decemberében tartották –, és e meghallgatások során 
térjen ki a jogállamisággal, a demokráciával és az alapvető jogokkal kapcsolatos 
valamennyi friss és jelentős negatív fejleményre; sürgeti a Tanácsot, hogy végre tegyen 
lépéseket az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás értelmében azáltal, hogy az 
arra mutató egyértelmű bizonyítékokra való tekintettel – melyeket ez az állásfoglalás, 
nemzetközi és európai szervezetek számtalan jelentése, az Európai Unió Bíróságának és 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata, valamint a civil szervezetek 

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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jelentései is alátámasztanak – megállapítja az EUSZ 2. cikkében említett értékek Lengyel 
Köztársaság általi súlyos megsértésének egyértelmű veszélyét; határozottan javasolja, 
hogy a Tanács a meghallgatások nyomon követéseként az EUSZ 7. cikkének 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően intézzen konkrét ajánlásokat 
Lengyelországhoz, és tűzzön ki határidőket ezen ajánlások végrehajtására; felhívja a 
Tanácsot, hogy rendszeresen tájékoztassa és szorosan vonja be a Parlamentet; 

50. felkéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló eszközöket 
annak érdekében, hogy orvosolja az Unió alapértékeinek Lengyelország általi súlyos 
megsértése egyértelmű veszélyét, különösen a gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat 
és a Bírósághoz benyújott, ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket, valamint a 
kötségvetési eszközöket; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is rendszeresen 
tájékoztassa és szorosan vonja be a Parlamentet;

51. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Lengyel Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezetnek.
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INDOKOLÁS

1. Intézményi háttér

Az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartásának, a szabadságnak, a demokráciának, 
a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, és azok 
vezérlik. Az Európai Parlamentnek fenntartások nélkül meg kell védenie a jogállamiságot, 
beleértve a jogszerűség elvét, amely átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista 
törvénybe iktatási folyamatot feltételez; a jogbiztonság elvét; a hatalmi ágak szétválasztásának 
elvét; a végrehajtó hatalom önkényességének tilalmát; a független és pártatlan bíróságokat; az 
alapvető jogok tiszteletben tartására is kiterjedő hatékony bírósági jogorvoslatot; valamint a 
törvény előtti egyenlőség elvét.

Szem előtt kell tartani, hogy a Parlament többször is megvitatta a „koppenhágai dilemmát”: 
nem egyeztethető össze az uniós joggal és értékekkel, hogy a tagjelölt államokat az Unióba való 
belépésükkor a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartása alapján 
vizsgálják, de az Unióba való belépésüket követően nincs további vizsgálat ezen értékek 
tiszteletben tartását illetően. Az Unió alapját képező értékek (az EUSZ 2. cikke) nemcsak az 
Unióhoz való csatlakozás követelményei, hanem kötelező erejűek is, amint az ország teljes jogú 
uniós tagságot ér el. Ezért rendkívül fontos, hogy rendelkezésre álljon egy átfogó jogállamisági 
eszköztár, amely biztosítja a fent említett értékek kötelező teljesítését.

2017. december 20-án az Európai Bizottság előterjesztette az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése 
szerinti indokolással ellátott, a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése 
egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatát. Az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás egy megelőző szakaszt testesít meg, amely 
lehetővé teszi az Unió számára a fellépést abban az esetben, ha fennáll a közös értékek súlyos 
megsértésének egyértelmű veszélye. Ezidáig az Általános Ügyek Tanácsa három meghallgatást 
tartott Lengyelországról, mindet 2018 során. Azóta a Bizottság friss tájékoztatással szolgált a 
Tanácsban a jogállamiság helyzetéről Lengyelországban, azonban további meghallgatások 
szervezésére nem került sor.

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás Lengyelországgal kapcsolatos elindításával 
párhuzamosan a Bizottság négy kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelországgal 
szemben az igazságszolgáltatási reformok kapcsán, melyek közül kettő az Európai Unió 
Bíróságának ítéletével zárult, amelyek megállapították a hatékony bírói jogvédelem elvét 
rögzítő 19. cikke (1) bekezdésének megsértéseit. 

Az Európai Parlament az elmúlt évek során számos állásfoglalásban adott hangot 
aggodalmának a jogállamiság helyzete kapcsán Lengyelországban. Ezek az aggodalmak a 
jogalkotási és a választási rendszer működésével; az igazságszolgáltatás függetlenségével, 
valamint a bírák jogaival; valamint az alapvető jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogainak védelmével voltak kapcsolatosak. 

Mivel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás elindítása óta nemcsak hogy nem 
javult a lengyelországi jogállamiság helyzete, hanem súlyosan romlott, az előadó hangsúlyozza 
ezen időközi jelentés fontosságát, melynek célja:
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 számba venni a lengyelországi jogállamisággal, demokráciával és az alapvető jogokkal 
kapcsolatos, 2015 utáni fejleményeket;

 sürgetni a Bizottságot és a Tanácsot, hogy terjesszék ki az EUSZ 7. cikkének 
(1) bekezdése szerinti eljárás hatályát, hogy az magába foglalja a demokrácia és az 
alapvető jogok – beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – súlyos 
megsértéseinek egyértelmű veszélyét;

 kérni a lengyel hatóságokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy saját hatáskörükön belül 
mindannyian tegyenek sürgős lépéseket e súlyos jogállamisággal kapcsolatos válság 
kezelése érdekében.

Az előadó vállalta a mélyreható elemzés készítésének feladatát, és figyelembe vette az európai 
és nemzetközi szervezetek – például az Európa Tanács, az EBESZ/Demokratikus Intézmények 
és Emberi Jogok Hivatala és az ENSZ szervei – által kiadott jelentéseket, valamint a nemzeti, 
európai és nemzetközi bíróságok ítéleteit. Az előadó szándéka, hogy e jelentés alapjául az olyan 
megbízható intézmények és szervezetek által elemzett tények szolgáljanak, amelyeknek 
Lengyelország is részes fele és/vagy amelyek normáit és működési elveit Lengyelország 
elfogadta. 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2018 szeptemberében kiküldetést is 
szervezett Varsóba, ahol a küldöttség találkozott a lengyel kormány, a Szejm és a szenátus 
képviselőivel, politikai pártokkal, igazságszolgáltatási intézményekkel, az 
EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala képviselőivel, jogászokkal, 
újságírókkal és a civil társadalom képviselőivel, és két meghallgatást is tartott (2018-ban és 
2020-ban), értékelendő a jogállamiság helyzetét Lengyelországban. Az előadónak szándékában 
áll további találkozókat tartani különböző érdekeltekkel (NGO-kkal, kutatókkal, újságírókkal, 
bírákkal stb.), hogy közvetlenül azok véleményét hallhassa, akik a helyzetet saját bőrükön 
tapasztalják.

2. A lengyelországi jogállamisággal, demokráciával és az alapvető jogokkal kapcsolatos, 
2015 utáni fejlemények számbavétele

– Az igazságszolgáltatás függetlensége és a bírák jogai

A jogállamiság helyzetének – az igazságszolgáltatás függetlenségének szigorú értelmében – 
tekintetében a lengyelországi helyzet távolról sem mutat javulást, az aggodalmak pedig 
továbbra is fennállnak vagy fokozódnak az ebben a jelentésben feltárt valamennyi vonatkozás 
kapcsán: a lengyel Alkotmánybíróság már 2015 óta tartó átpolitizálódása; az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács összetétele és magatartása; az igazságügyi miniszter – aki egyúttal 
a legfőbb ügyész is – ügyészi szolgálatok feletti szoros ellenőrzése; a fegyelmi tanács és a 
rendkívüli fellebbezési tanács létrehozása a Legfelsőbb Bíróságon belül; a bírák rendszeres 
megfélemlítése, valamint az e reformok kapcsán felszólaló bírák ellen indított fegyelmi 
eljárások.

Az Európai Bizottság nemrég – 2020. április 29-én – kötelezettségszegési eljárást indított az 
úgynevezett „szájkosár-törvény” kapcsán. Ez az új, 2020. február 14-én hatályba lépett, 
igazságszolgáltatásról szóló törvény nyilvánvalóan nem felel meg az uniós jog elsőbbsége 
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elvének, mivel meggátolja a bírákat az uniós jog értelmében fennálló azon kötelességük 
teljesítésében, hogy az uniós jognak ellentmondó nemzeti rendelkezéseket figyelmen kívül 
hagyják. Az e törvénnyel kapcsolatos fő aggályok közé tartoznak még a bírákkal és a bírósági 
elnökökkel szemben alkalmazott további fegyelmi vétségek és szankciók, amely esetében 
fennáll annak veszélye, hogy aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét, valamint a 
bírák véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságát, mivel tilt minden politikai 
tevékenységet, a bírákat pedig arra kötelezi, hogy hozzák nyilvánosságra szervezeti tagságaikat.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kiküldetése és egy, a lengyel igazságügyi 
miniszterrel folytatott eszmecsere során a lengyel kormány az ország igazságszolgáltatási 
rendszere alapvető újraszervezésének okaiként említette, hogy 2015 óta a polgárok 
elégedetlenek az igazságszolgáltatás sebességével és hatékonyságával, hogy egyes bírák 
büntetlenül megúsztak állítólagos korrupciós ügyeket, bűncselekményeket és vétségeket, 
valamint hogy szükséges az igazságszolgáltatás dekommunizálása1. Az előadó kitart amellett, 
hogy az említett okok nem igazolják a végrehajtó hatalomnak az igazságszolgáltatás felett a 
reformok eredményeképpen kialakuló szoros ellenőrzését. Az állítólagos korrupciós vagy 
bűnesetek kapcsán egyedileg kell eljárásokat indítani, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig 
egyértelműen rámutatott, hogy a lusztrációs folyamatot egyéniesíteni kell, továbbá a hosszú 
idővel a kommunista rendszer megszűnését követően végrehajtott lusztrációs intézkedések 
kevésbé lehetnek indokoltak2.

– A törvényhozási és a választási rendszer működése

Az előadó továbbá aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Covid19-világjárvány idején a parlament 
olyan, rendkívül érzékeny területekkel kapcsolatos jogszabályokat vitat meg vagy akár nyom 
át, mint például az abortusz vagy a szexuális nevelés. Hangot kell adni egy másik súlyos 
aggálynak az elnökválasztás járvány idején való megszervezése kapcsán. Fennáll annak 
egyértelmű veszélye, hogy a lengyel Alkotmányban foglalt, méltányos választási kampányon 
és a médiához való egyenlő hozzáférésen alapuló, egyenlő, közvetlen és titkos választások nem 
megvalósíthatók. Az egyéb lehetőségek – például az elnök hivatali idejének megváltoztatása – 
a lengyel Alkotmány megváltoztatásával járnának, ami ennyire közel a választás napjához 
ellentmondana valamennyi nemzetközi és európai normának és a lengyel Alkotmánybíróság 
határozatainak.

– Az alapvető jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 
védelme

A magzat súlyos vagy élettel összeegyeztethetetlen rendellenessége esetén történő 
terhességmegszakítás javasolt tilalma tovább szigorítana a már eleve szigorú abortusztörvényt, 
és ezért az abortusz szinte teljes tilalmát eredményezné. Emellett a kiskorú gyermekeknek 
tartott szexuális nevelést kriminalizálni szándékozó törvénytervezet súlyos aggályokra adott 
okot az Európai Parlamentben, valamint más nemzetközi szervek és civil szervezetek körében.

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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Továbbá a kisebbségeknek, valamint a nők és a magukat LMBTI-személyekként meghatározók 
jogainak biztosított védelem mértéke súlyos aggodalomra ad okot, míg a tagállamoknak 
feladata valamennyi polgár morális és testi épségének védelme. Az előadó határozottan elítéli, 
hogy az Európai Unió egyes területei nemlétező ideológiáktól mentesnek nyilvánítják magukat. 

A jelentés számos további alapvető jogi aggályra is kitér, beleértve a tisztességes eljáráshoz 
való jogot, a média és a tudományos élet szabadságát, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát, 
valamint a magánélet védelméhez való jogot. 

3. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás hatályának kiterjesztése

Az előadónak szándékában áll új lendületet adni az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti 
eljárásnak azáltal, hogy nem csak a lengyel igazságszolgáltatási rendszer legfrissebb, 
ellentmondásos változtatásait vonja be, hanem a demokrácia és az alapvető jogok 
lengyelországi helyzetének elemzését is, amely különös figyelmet igényel. 

4. Cslekvési javaslat a lengyel hatóságok, a Tanács és a Bizottság számára 

Az Előadó felhívja a lengyel kormányt, hogy teljesítse a Szerződésekben, az Alapjogi 
Chartában, az emberi jogok európai egyezményében és a nemzetközi emberi jogi normák által 
rögzített, jogállamisággal és alapjogokkal kapcsolatos valamennyi rendelkezést, gyorsan hajtsa 
végre az Európai Unió Bíróságának ítéleteit és tartsa tiszteletben az uniós jog elsőbbségét, 
valamint hogy folytasson közvetlen párbeszédet a Bizottsággal.

Az előadót aggasztja a Tanács passzivitása a lengyelországi jogállamiság helyzetének kezelése 
terén, és felhívja a tagállamokat, hogy belefoglalják a lehető leghamarabb folytassák a formális 
meghallgatásokat, hogy a jogállamisággal, a demokráciával és az alapvető jogokkal kapcsolatos 
valamennyi friss és jelentős negatív fejleményt. Ami még fontosabb, az előadó felhívja a 
Tanácsot, hogy végre tegyen lépéseket az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás 
értelmében azáltal, hogy az arra mutató egyértelmű bizonyítékokra való tekintettel – melyeket 
ez az állásfoglalás, nemzetközi és európai szervezetek számtalan jelentése, az Európai Unió 
Bírósága és az EJEB ítélkezési gyakorlata, valamint a civil szervezetek jelentései is 
alátámasztanak – megállapítja a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértésének 
egyértelmű veszélyét, és hogy reagáljon az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás 
keretében Lengyelországhoz címzett ajánlásokra.

Végül felkéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló eszközöket 
annak érdekében, hogy orvosolja az Unió alapértékeinek Lengyelország általi súlyos 
megsértése egyértelmű veszélyét, különösen a gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat és a 
Bírósághoz benyújott, ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket.


