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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de constatering van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de 
rechtsstaat
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2017)0835),

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 2 en artikel 7, lid 1,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en de protocollen bij dit verdrag,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien de internationale mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, zoals het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 20 april 2004 over de mededeling van de Commissie 
over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en 
bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 
15 oktober 2003 over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie - 
Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest2, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 getiteld “Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat”3,

– gezien zijn resolutie van 13 april 2016 over de situatie in Polen4,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2016 over de recente ontwikkelingen in Polen en 
hun impact op de grondrechten als vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie5,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2017 over rechtsstaat en democratie in Polen: stand 
van zaken6,

1 PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 408.
2 COM(2003)0606.
3 COM(2014)0158.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0123.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0344.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0442.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_NL.html
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– gezien Aanbeveling (EU) 2018/103 van de Commissie van 20 december 2017 over de 
rechtsstaat in Polen ter aanvulling van de Aanbevelingen (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 
en (EU) 2017/15207,

– gezien zijn resolutie van 1 maart 2018 over het besluit van de Commissie om de procedure 
van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen8,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2019 over de criminalisering van seksuele 
voorlichting in Polen9,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones10,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 201711,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader 
van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije12,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden13,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten14,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten15,

– gezien de vier inbreukprocedures die de Commissie tegen Polen heeft ingeleid met 
betrekking tot de hervorming van het Poolse rechtssysteem, waarvan er twee tot een 
uitspraak van het Hof van Justitie hebben geleid waarin werd vastgesteld dat er sprake is 
van schendingen van de tweede alinea van artikel 19, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, waarin het beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming is verankerd, 
en waarvan de twee andere procedures nog hangende zijn,

7 PB L 17 van 23.1.2018, blz. 50.

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_NL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_NL.html
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– gezien de drie hoorzittingen met Polen die in 2018 in het kader van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU zijn gehouden door de Raad Algemene Zaken,

– gezien het verslag van het werkbezoek van 3 december 2018 naar aanleiding van het 
bezoek van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan 
Warschau van 19 tot en met 21 september 2018, en de hoorzittingen over de situatie in 
verband met de rechtsstaat in Polen die op 20 november 2018 en 23 april 2020 hebben 
plaatsgevonden in diezelfde commissie, 

– gezien de jaarverslagen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding,

– gezien artikel 89 en artikel 105, lid 5, van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het interimverslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (A9-xxxx/2020),

A. overwegende dat de Unie berust op de waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot een minderheid behoren, 
als vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en als 
opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en verankerd in 
internationale mensenrechtenverdragen;

B. overwegende dat het toepassingsgebied van artikel 7 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, in tegenstelling tot artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, niet beperkt is tot de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen, 
zoals wordt aangegeven in de mededeling van de Commissie van 15 oktober 2003, en 
overwegende dat de Unie kan beoordelen of er sprake is van een duidelijk gevaar voor een 
ernstige schending van de gemeenschappelijke waarden op gebieden die onder de 
bevoegdheden van de lidstaten vallen; 

C. overwegende dat het bestaan van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de 
in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde waarden door een 
lidstaat niet alleen de afzonderlijke lidstaat aangaat waar het gevaar zich voordoet, maar 
ook negatieve gevolgen heeft voor de andere lidstaten, voor het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten en voor het wezen zelf van de Unie;

1. deelt mee dat de bezorgdheid van het Parlement betrekking heeft op de volgende punten:

– de werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel,

– de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechten van rechters, 

– de bescherming van de grondrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot 
een minderheid behoren;
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2. herhaalt zijn standpunt als weergegeven in verschillende van zijn resoluties over de 
situatie in verband met de rechtsstaat en de democratie in Polen, dat de som van alle feiten 
en tendensen die in deze resolutie worden genoemd, neerkomt op een systemische 
bedreiging van de waarden van artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en een duidelijk gevaar vormt voor een ernstige schending daarvan;

3. toont zich diep bezorgd over het feit dat in weerwil van drie hoorzittingen met Polen in de 
Raad, alarmerende rapporten van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, de situatie in verband met de rechtsstaat in Polen 
niet alleen niet is aangepakt, maar zelfs ernstig is verslechterd sinds de inwerkingtreding 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU; 

4. merkt op dat het met redenen omkleed voorstel van de Commissie van 20 december 2017 
op grond van artikel 7, lid 1, van het VEU inzake de rechtsstaat in Polen: voorstel voor 
een besluit van de Raad betreffende de constatering van een duidelijk gevaar voor een 
ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat16, een beperkt 
toepassingsgebied heeft, namelijk de situatie in verband met de rechtsstaat in Polen in de 
strikte zin van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; acht het dringend 
noodzakelijk het toepassingsgebied van het met redenen omkleed voorstel uit te breiden 
en hier ook duidelijke gevaren voor een ernstige schending van andere basiswaarden van 
de Unie aan toe te voegen, met name democratie en eerbiediging van de mensenrechten; 

5. is van mening dat de laatste ontwikkelingen in de hoorzittingen die aan de gang zijn in het 
kader van artikel 7, lid 1, VEU nogmaals de dringende noodzaak onderstrepen van een 
aanvullend en preventief Uniemechanisme inzake democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft voorgesteld in zijn resolutie van 25 oktober 2016;

6. herhaalt zijn standpunt over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, met 
inbegrip van de noodzaak om de rechten van begunstigden te waarborgen, en verzoekt de 
Raad zo snel mogelijk interinstitutionele onderhandelingen te beginnen;

****

De werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel in Polen

Misbruik van bevoegdheden inzake grondwetsherziening door het Poolse parlement

7. hekelt dat het Poolse parlement zich bevoegdheden inzake grondwetsherziening heeft 
toegeëigend waarover het niet beschikte toen het als gewone wetgever optrad bij het 
goedkeuren van de wet van 22 december 2015 tot wijziging van de wet inzake het 
Constitutioneel Hof en de wet van 22 juli 2016 inzake het Constitutioneel Hof, zoals is 



PR\1205076NL.docx 7/22 PE650.665v02-00

NL

vastgesteld door het Constitutioneel Hof in zijn uitspraken van 9 maart, 11 augustus en 
7 november 201617; 

8. betreurt bovendien dat veel bijzonder gevoelige wetgevingshandelingen door het Poolse 
parlement zijn goedgekeurd op een moment dat onafhankelijke grondwettelijke toetsing 
van wetgeving niet langer daadwerkelijk kan worden gegarandeerd, zoals de wet van 
30 december 2015 tot wijziging van de wet inzake de overheidsdiensten en sommige 
andere wetten, de wet van 15 januari 2016 tot wijziging van de wet inzake de 
politiediensten en sommige andere wetten, de wet van 28 januari 2016 inzake het 
openbaar ministerie en de wet van 28 januari 2016 – uitvoeringsbepalingen bij de wet 
inzake het openbaar ministerie, de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de wet inzake 
de ombudsman en sommige andere wetten, de wet van 22 juni 2016 inzake de Nationale 
Mediaraad, de wet van 10 juni 2016 inzake terrorismebestrijdingsmaatregelen, en 
verscheidene andere wetten die een fundamentele herschikking van het rechtssysteem 
inhouden18; 

Het gebruik van versnelde wetgevingsprocedures

9. betreurt dat het Poolse parlement vaak gebruikmaakt van versnelde wetgevingsprocedures 
om cruciale wetgeving goed te keuren die de organisatie en werking van de rechterlijke 
macht hertekenen, zonder betekenisvolle raadpleging van belanghebbenden, waaronder de 
rechtsgemeenschap19; 

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-uitbraak, maar niet gerelateerd met die uitbraak, 
debatten worden gehouden over wetgeving over erg gevoelige onderwerpen als abortus, 
seksuele voorlichting, de organisatie van verkiezingen of de ambtstermijn van de 
president – waarvoor zelfs een grondwetswijziging nodig is – en dat dergelijke wetgeving 
soms zelfs versneld door het Parlement wordt geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 
worden beschouwd als misbruik van het gegeven dat burgers zich niet in het openbaar 
kunnen organiseren en niet kunnen protesteren, hetgeen de legitimiteit van de 
goedgekeurde wetgeving ernstig zou ondermijnen;

De kieswet en de organisatie van verkiezingen

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot de conclusie is gekomen dat vooringenomenheid van 
de media en onverdraagzame retoriek zorgwekkende proporties hebben aangenomen in de 
campagne20 en dat alle kandidaten weliswaar vrij campagne konden voeren, maar dat hoge 
overheidsambtenaren gebruik hebben gemaakt van door de overheid gefinancierde 
evenementen om hun campagneboodschap te verspreiden; stelt bovendien vast dat de 

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.
20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary Findings and Conclusions after its Limited Election 
Observation Mission, 14 October 2019.
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dominantie van de regeringspartij in de openbare media het voordeel van die partij nog 
heeft versterkt21;

12. maakt er zich zorgen over dat de nieuwe kamer van buitengewone controle en openbare 
aangelegenheden van het Hooggerechtshof (hierna de “buitengewone kamer” genoemd), 
die voor het grootste deel is samengesteld uit rechters die worden benoemd door de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie en die volgens de beoordeling van het HvJ-EU niet in 
aanmerking dreigt te komen als onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft de geldigheid van 
algemene en lokale verkiezingen te verifiëren en electorale geschillen te behandelen; stelt 
dat dit ernstige bezorgdheid doet rijzen over de scheiding der machten en de werking van 
de Poolse democratie, in zoverre dat rechterlijke toetsing van electorale geschillen 
hierdoor bijzonder kwetsbaar wordt voor politieke beïnvloeding22;

13. maakt zich zorgen, hoewel het begrip toont voor de buitengewone omstandigheden als 
gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, over de wijzigingen in de kieswet die in het 
Poolse parlement kort voor de presidentsverkiezingen worden behandeld en die een 
wijziging van de praktische organisatie van de verkiezingen tot doel hebben om te kunnen 
stemmen via de postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat de verkiezingen eerlijk, geheim 
en gelijk verlopen, in overeenstemming met het recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad23, en hetgeen bovendien indruist 
tegen de rechtspraak van het Pools Constitutioneel Hof; benadrukt voorts dat het midden 
in een epidemie bijzonder moeilijk is een echte verkiezingscampagne te organiseren 
waarin alle kandidaten en programma’s evenveel aan bod komen en gelijke kansen 
krijgen, en waarin een echt openbaar debat mogelijk is24;

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en andere instellingen en de rechten van 
rechters in Polen

Hervorming van het rechtssysteem – algemene overwegingen

14. erkent dat de organisatie van het rechtssysteem een nationale bevoegdheid is; herhaalt 
tegelijkertijd dat nationale rechters in essentie ook Europese rechters zijn die het 
Unierecht toepassen, en dat dit de reden is waarom de Unie, met inbegrip van het HvJ-
EU, moet toezien op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in alle lidstaten als 
een van de vereisten van de rechtsstaat en als vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest; 

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).

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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De samenstelling en werking van het Constitutioneel Hof

15. wijst erop dat de wetten met betrekking tot het Constitutioneel Hof die zijn aangenomen 
op 22 december 2015 en 22 juli 2016 zware gevolgen hebben gehad voor de 
onafhankelijkheid en legitimiteit van het Constitutioneel Hof en om die reden door het 
Constitutioneel Hof op respectievelijk 9 maart 2016 en 11 augustus 2016 ongrondwettig 
zijn verklaard; wijst erop dat die uitspraken toen niet zijn bekendgemaakt en evenmin 
zijn uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; betreurt ten zeerste het gebrek aan 
onafhankelijke en effectieve constitutionele toetsing in Polen25; verzoekt de Commissie 
te overwegen een inbreukprocedure in te leiden in verband met de wetgeving inzake het 
Constitutioneel Hof;

De pensioen-, benoemings- en tuchtregelingen voor rechters van het Hooggerechtshof

16. wijst erop dat reeds in 2017, als gevolg van wijzigingen in de methode voor het 
benoemen van kandidaten voor de functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is gemaakt en het besluit in de handen van de 
president van de Republiek terecht is gekomen; hekelt dat recente wijzigingen van de 
wet inzake het Hooggerechtshof de deelname van de rechters aan de selectieprocedure 
voor de functie van eerste voorzitter van het Hooggerechtshof nog verder hebben 
beperkt door de invoering van een functie van eerste voorzitter ad interim die benoemd 
wordt door de president van de Republiek, en door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 120 rechters, waardoor daadwerkelijk werd afgestapt 
van het model van het delen van bevoegdheden tussen de president en de 
rechtsgemeenschap als verankerd in artikel 183, lid 3, van de Poolse grondwet26;

17. deelt de bezorgdheid van de Commissie dat de macht van de president van de Republiek 
(en in sommige gevallen ook de minister van Justitie) om invloed uit te oefenen op 
tuchtprocedures jegens rechters van het Hooggerechtshof door het benoemen van een 
met de tuchtprocedure belaste functionaris die de zaak zal onderzoeken, waardoor de 
met de tuchtprocedure belaste functionaris van het Hooggerechtshof van de lopende 
procedure wordt uitgesloten, het beginsel van de scheiding der machten onderuit dreigt 
te halen en de rechterlijke onafhankelijkheid nadelig kan beïnvloeden27;

18. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn uitspraak van 24 juni 201928 heeft geconcludeerd dat 
de verlaging van de pensioenleeftijd voor de huidige rechters van het Hooggerechtshof 
in strijd is met het Unierecht en een inbreuk vormt op het beginsel dat rechters niet uit 
hun functie kunnen worden ontheven en dus op het beginsel van rechterlijke 

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.
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onafhankelijkheid, nadat het HvJ-EU eerder al, op 17 december 2018, het verzoek van 
de Commissie had ingewilligd om voorlopige maatregelen toe te passen met betrekking 
tot deze zaak29; merkt op dat de Poolse autoriteiten een wijziging van de wet inzake het 
Hooggerechtshof hebben goedgekeurd om te voldoen aan de beschikking van het HvJ-
EU, vooralsnog het enige geval waarin zij een hervorming van het rechtssysteem 
hebben teruggedraaid naar aanleiding van een uitspraak van het HvJ-EU;

De samenstelling en werking van de tuchtkamer en buitengewone kamer van het 
Hooggerechtshof

19. wijst erop dat er in 2017 twee nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer en de buitengewone kamer, waarin nieuwe 
rechters zijn aangesteld die werden geselecteerd door de nieuwe Nationale Raad voor 
Justitie en die bijzondere bevoegdheden hebben gekregen – waaronder de bevoegdheid 
van de buitengewone kamer om een eindvonnis van een lagere rechtbank of van het 
Hooggerechtshof zelf te vernietigen door middel van buitengewone toetsing, en de 
bevoegdheid van de tuchtkamer om andere rechters (van het Hooggerechtshof) te 
disciplineren, waardoor de facto een “Hooggerechtshof binnen het Hooggerechtshof” is 
gecreëerd30; 

20. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn uitspraak van 19 november 2019,31 waarin ze 
antwoordde op een verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hooggerechtshof 
(kamer van arbeidsrecht en sociale zekerheid, hierna de “kamer van arbeid”) met 
betrekking tot de tuchtkamer van het Hooggerechtshof, heeft geconcludeerd dat 
nationale rechtbanken de plicht hebben bepalingen van het nationale recht buiten 
toepassing te laten wanneer deze de bevoegdheid om kennis te nemen van een zaak 
waarin het Unierecht van toepassing kan zijn, voorbehouden aan een orgaan dat niet 
voldoet aan de vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

21. merkt op dat het verwijzende Hooggerechtshof (de kamer van arbeid) vervolgens in zijn 
uitspraak van 5 december 2019 heeft geconcludeerd dat de tuchtkamer niet voldoet aan 
de vereisten van een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank, en dat het 
Hooggerechtshof (burgerlijke kamer, strafkamer en kamer van arbeid) op 23 januari 
2020 een resolutie hebben aangenomen waarin wordt herhaald dat de tuchtkamer geen 
rechtbank is vanwege het gebrek aan onafhankelijkheid en dat de besluiten ervan 
bijgevolg als nietig zullen worden beschouwd; stelt met grote bezorgdheid vast dat de 
Poolse autoriteiten hebben verklaard dat die besluiten rechtens geen betekenis hebben 
voor wat betreft de voortzetting van de werking van de tuchtkamer en de Nationale 
Raad voor Justitie, en dat het Constitutioneel Hof de resolutie van 23 januari 2020 heeft 
“opgeschort”, hetgeen een gevaarlijke tweedeling van de rechtspraak creëert in Polen en 

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

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 November 2017, p. 7-20; Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, para. 43; Recommendation (EU) 2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to the 
Fourth Round Evaluation Report on Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 31; Venice 
Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, para. 8.
31 Judgment of the Court of Justice 19 November 2019, A.K. and Others v Sąd Najwyższy, C-585/18, 
C-624/18 and C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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bovendien openlijk indruist tegen het primaat van het Unierecht en de status die 
krachtens artikel 19, lid 1, VEU is toegekend aan het HvJ-EU32; 

22. neemt kennis van de beschikking van het HvJ-EU van 8 april 202033, met de instructie 
aan Polen om de nationale bepalingen inzake de bevoegdheden van de tuchtkamer van 
het Hooggerechtshof onmiddellijk op te schorten, en verzoekt de Poolse autoriteiten de 
uitspraak spoedig ten uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie om zo spoedig mogelijk 
een inbreukprocedure in te leiden met betrekking tot de nationale bepalingen inzake de 
bevoegdheden van de buitengewone kamer, aangezien de samenstelling ervan dezelfde 
tekortkomingen kent als de tuchtkamer;

De samenstelling en werking van de nieuwe Nationale Raad voor Justitie

23. wijst erop dat het aan de lidstaten toekomt om een raad voor justitie op te richten, maar 
dat de onafhankelijkheid van deze raad, eens ze is opgericht, moet worden gegarandeerd 
in overeenstemming met Europese normen en de grondwet; wijst erop dat de 
rechtsgemeenschap in Polen sinds de hervorming van 2017-2018 van de Nationale Raad 
voor Justitie, het orgaan dat verantwoordelijk is voor het waarborgen van de 
onafhankelijkheid van de rechtbanken en rechters overeenkomstig artikel 186, lid 1, van 
de Poolse grondwet, de bevoegdheid heeft verloren om zich te laten vertegenwoordigen 
in de Nationale Raad voor Justitie, en daardoor ook zijn invloed heeft verloren op 
aanwervingen en de bevordering van rechters; wijst erop dat 15 van de 25 leden van de 
Nationale Raad voor Justitie vóór de hervorming van 2017 werden gekozen door hun 
collega’s, en dat die rechters sinds de hervorming van 2017 door de Poolse Sejm 
worden gekozen; betreurt ten zeerste dat deze maatregel, in samenhang met de 
onmiddellijke vervanging begin 2018 van alle volgens de oude regels benoemde leden, 
heeft geleid tot een verregaande politisering van de Nationale Raad voor Justitie34; 

24. wijst erop dat het Hooggerechtshof (kamer van arbeid) bij de toepassing van de criteria 
als vastgesteld door het HvJ-EU in zijn uitspraak van 19 november 2019, heeft 
geconcludeerd in zijn uitspraak van 5 december 2019 en zijn besluiten van 15 januari 
2020 dat de doorslaggevende rol van de nieuwe Nationale Raad voor Justitie bij de 
selectie van de rechters van de pas opgerichte tuchtkamer de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van die kamer ondermijnt;

25. wijst erop dat het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ) de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie op 17 september 2018 heeft geschorst omdat de raad niet 
langer voldeed aan de vereisten om onafhankelijk te zijn van de uitvoerende en 

32 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para. 38.
33 Order of the Court of Justice of 8 April 2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.
34 Consultative Council of European Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 2017 and 12 October 
2017; OSCE/ODIHR, Final Opinion on Draft Amendments to the Act of the NCJ, 5 May 2017; 
Venice Commission, Opinion of 8-9 December 2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on Poland (Rule 
34) of 19-23 March 2018 and Addendum of 18-22 June 2018; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 42 and 61.
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wetgevende macht, en nu overweegt de nieuwe Nationale Raad voor Justitie in zijn 
geheel uit te sluiten35;

26. verzoekt de Commissie een inbreukprocedure in te leiden tegen de wet van 12 mei 2011 
inzake de Nationale Raad voor Justitie en het HvJ-EU te vragen de activiteiten van de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie bij wijze van voorlopige maatregel op te schorten;

De regels betreffende de organisatie van de gewone rechtbanken en de benoeming van 
voorzitters van rechtbanken

27. betreurt dat de minister van Justitie, die in het Poolse systeem ook procureur-generaal 
is, de bevoegdheid heeft gekregen om tijdens een overgangsperiode van zes maanden 
naar eigen goeddunken voorzitters van de lagere rechtbanken te benoemen en te 
ontslaan, en dat de minister van Justitie in de periode 2017-2018 meer dan honderd 
voorzitters en ondervoorzitters van rechtbanken heeft vervangen; merkt op dat het 
verwijderen van rechtbankvoorzitters na deze periode in de handen van de minister van 
Justitie blijft, en dat op deze bevoegdheid zo goed als geen doeltreffende controle 
mogelijk is; merkt voorts op dat de minister van Justitie ook andere “tuchtrechtelijke” 
bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien van rechtbankvoorzitters en voorzitters van 
hogere rechtbanken, waarbij deze laatsten op hun beurt uitgebreide administratieve 
bevoegdheden hebben ten aanzien van voorzitters van lagere rechtbanken36; betreurt 
deze enorme achteruitgang voor de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in Polen37;

28. betreurt dat de wet van 20 december 2019 tot wijziging van de wet inzake de gewone 
rechtbanken en sommige andere wetten, die op 14 februari 2020 in werking is getreden, 
de samenstelling van de assemblees van rechters heeft gewijzigd en bepaalde 
bevoegdheden van die organen van rechterlijk zelfbestuur heeft verplaatst naar colleges 
van rechtbankvoorzitters die door de minister van Justitie worden benoemd38;

De rechten en de onafhankelijkheid van rechters, met inbegrip van de nieuwe 
tuchtregeling voor rechters

29. verwerpt de nieuwe bepalingen waarmee bijkomende tuchtrechtelijke overtredingen en 
sancties ten aanzien van rechters en voorzitters van rechtbanken worden ingevoerd, 
aangezien deze een ernstig risico vormen voor de rechterlijke onafhankelijkheid39; 
verwerpt de nieuwe bepalingen op grond waarvan het rechters verboden wordt politieke 

35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the ENCJ Executive Board. See as well the letter of 4 May 
2020 by the European Association of Judges in support of the ENCJ.
36 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para. 45.
37 See also Council of Europe, Bureau of the Consultative Council of European Judges (CCJE-BU), 
CCJE-BU(2018)6REV, 18 June 2018.
38 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
paras 46 to 50.
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.



PR\1205076NL.docx 13/22 PE650.665v02-00

NL

activiteiten uit te oefenen, rechters verplicht zijn hun lidmaatschap van verenigingen 
openbaar te maken, en de beraadslagingen van rechterlijke autonome organen 
aanzienlijk worden beperkt, aangezien deze bepalingen een overschrijding inhouden 
van de beginselen van rechtszekerheid, noodzakelijkheid en evenredigheid doordat de 
vrijheid van meningsuiting van rechters aan banden wordt gelegd40;

30. verzoekt de Poolse autoriteiten de nieuwe bepalingen (onder meer over tuchtrechtelijke 
overtredingen) te schrappen die de rechtbanken verhinderen vragen in verband met 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van andere rechters te behandelen vanuit het 
standpunt van het Unierecht en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), en die rechters dus verhinderen 
hun taken uit hoofde van het Unierecht uit te oefenen om nationale bepalingen die in 
strijd zijn met het Unierecht terzijde te schuiven41;  

31. is verheugd over de inleiding door de Commissie van een inbreukprocedure met 
betrekking tot bovengenoemde nieuwe bepalingen; vraagt de Commissie om het HvJ-
EU te verzoeken om toepassing van de versnelde procedure en van voorlopige 
maatregelen wanneer de zaak naar het HvJ-EU wordt verwezen;

De status van de procureur-generaal en de organisatie van de vervolgingsinstanties

32. verwerpt de samenvoeging van de openbare functies van minister van Justitie en 
procureur-generaal, de uitbreiding van de bevoegdheden van de procureur-generaal ten 
opzichte van de vervolgingsinstanties, de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
minister van Justitie ten aanzien van de rechterlijke macht (wet van 27 juli 2001 inzake 
de organisatie van gewone rechtbanken) en de zwakke positie van de controle van deze 
bevoegdheden (Nationale Raad van openbare aanklagers), hetgeen een opeenstapeling 
van al te veel bevoegdheden in de handen van één persoon tot gevolg heeft en 
rechtstreekse negatieve gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van het 
vervolgingssysteem ten opzichte van de politieke sfeer, zoals aangegeven door de 
Commissie van Venetië42;

Systemische schending van de rechtsstaat

33. is het eens met de Commissie, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
en de Groep van Staten tegen Corruptie dat bovengenoemde afzonderlijke 
hervormingen van het rechtssysteem, als rekening wordt gehouden met hun interactie en 
algehele impact, neerkomen op een ernstige, aanhoudende en systemische schending 
van de rechtsstaat, die de wetgevende en uitvoerende macht in staat stellen de werking 

40 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion, 14 January 2020, p. 18-21; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 24-30;
41 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion, 14 January 2020, p. 13-17; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, paras 31-43.
42 Venice Commission Opinion of 8-9 December 2017 on the Act on the Public Prosecutor's office, as 
amended, CDL-AD(2017)028, para. 115.
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van de rechterlijke macht in kritieke mate te beïnvloeden, waardoor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen aanzienlijk wordt verzwakt43;

Bescherming van de grondrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, in Polen

Het recht op een onpartijdig gerecht

34. toont zich bezorgd over verslagen waarin wordt beweerd dat er sprake is van onnodige 
vertragingen in gerechtelijke procedures, moeilijkheden om toegang te krijgen tot 
rechtsbijstand bij arrestatie en gevallen van onvoldoende eerbiediging van de 
vertrouwelijkheid van de communicatie tussen raadsman en cliënt44;

35. is bezorgd over het feit dat sinds de inwerkingtreding op 14 februari 2020 van de 
wijzigingen van de wet inzake het Hooggerechtshof alleen de buitengewone kamer kan 
besluiten of een rechter of rechtbank onafhankelijk en onpartijdig is, en dat burgers 
hierdoor een belangrijk element van rechterlijke toetsing in alle andere instanties wordt 
ontnomen45; 

Het recht op informatie en vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van academische 
vrijheid

36. wijst erop dat het Parlement in zijn resolutie van 14 september 2016 zijn bezorgdheid 
heeft geuit over reeds goedgekeurde en recentelijk voorgestelde wijzigingen in de 
Poolse mediawetgeving; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om een beoordeling te 
verrichten van de goedgekeurde wetgeving om na te gaan of die verenigbaar is met het 
Unierecht, met name wat de wetgeving inzake openbare media betreft; 

37. maakt zich grote zorgen over het buitensporig gebruik door sommige politici van 
rechtszaken tegen journalisten wegens smaad, waarbij deze onder meer worden 
veroordeeld tot het betalen van een geldboete of een tijdelijk verbod op het uitoefenen 
van het beroep van journalist krijgen opgelegd; vreest voor een afschrikkend effect op 
het beroep en de onafhankelijkheid van journalisten en de media46;

38. verzoekt het Poolse parlement om hoofdstuk 6c van de wet van 18 december 1998 
betreffende het Instituut voor Nationale Herinnering – Commissie voor de vervolging 
van misdaden tegen de Poolse natie, in te trekken, omdat dit hoofdstuk de vrijheid van 
meningsuiting en onafhankelijk onderzoek in gevaar brengt doordat het schaden van de 
reputatie van Polen en zijn volk, bijvoorbeeld door Polen of de Polen te betichten van 

43 Recommendation (EU) 2018/103; GRECO, Follow-up to the Addendum to the Fourth Round 
Evaluation Report (rule 34) – Poland, 6 December 2019, para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of democratic institutions in Poland, para. 4.
44 UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations on the seventh periodic report of 
Poland, 23 November 2016, para. 33.
45 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para 59.
46 Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, 2020 
Annual Report, March 2020, p. 42.
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medeplichtigheid aan de Holocaust, hierin wordt aangemerkt als een civielrechtelijk 
strafbaar feit dat vervolgbaar is voor een burgerlijke rechtbank47;

Vrijheid van vergadering

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse regering om het recht op vrijheid van vergadering te 
eerbiedigen door in de huidige wet van 24 juli 2015 inzake openbare bijeenkomsten, als 
gewijzigd op 13 december 2016, de bepalingen te schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid goedgekeurde “cyclische” bijeenkomsten48; verzoekt de 
autoriteiten met klem geen strafrechtelijke sancties op te leggen aan personen die 
deelnemen aan vreedzame bijeenkomsten of tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

Vrijheid van vereniging

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om een wijziging van de wet van 15 september 2017 
betreffende het Nationaal Instituut voor vrijheid – Centrum voor de ontwikkeling van 
het maatschappelijk middenveld49, teneinde ervoor te zorgen dat kritische 
maatschappelijke groeperingen toegang krijgen tot overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en transparante wijze worden verdeeld over het 
maatschappelijk middenveld, waarbij een pluralistische vertegenwoordiging wordt 
gewaarborgd;

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens

41. herhaalt de conclusie van zijn resolutie van 14 september 2016 dat de procedurele 
waarborgen en materiële voorwaarden als bepaald in de wet van 10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen en de wet van 6 april 1990 inzake de politiediensten 
voor de uitvoering van geheime surveillance, onvoldoende zijn om excessief gebruik 
ervan of ongeoorloofde interferentie met de privacy en de gegevensbescherming van 
personen te voorkomen, waaronder die van leiders van de oppositie en het 
maatschappelijk middenveld50; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om een 
beoordeling te verrichten van die wetgeving om na te gaan of ze verenigbaar is met het 
Unierecht, en dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan de persoonlijke levenssfeer van 
alle burgers ten volle te eerbiedigen;

Seksuele voorlichting

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, als uitgedrukt in zijn resolutie van 14 november 2019 
en die tevens wordt gedeeld door de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad 

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.
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.
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van Europa51, in verband met de ontwerpwet tot wijziging van artikel 200b van het 
Poolse Strafwetboek die door het initiatief “Stop pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en buitensporige bepalingen in het wetsvoorstel, dat er 
de facto op gericht is het geven van seksuele voorlichting aan minderjarigen strafbaar te 
stellen en waarbij iedereen, en met name ouders, leerkrachten en seksuele voorlichters, 
tot drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme relaties; benadrukt het belang van onderwijs over 
gezondheid en seksualiteit;  

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

43. wijst erop dat het Parlement zich reeds in zijn resoluties van 14 september 2016 en 
15 november 2017 uiterst kritisch heeft uitgelaten over alle wetgevingsvoorstellen die 
een verbod op abortus zouden inhouden in het geval van ernstige of fatale afwijkingen 
bij de foetus, waarbij het Parlement benadrukt dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en de bijbehorende rechten, een fundamenteel mensenrecht is52;

44. wijst erop dat eerdere pogingen om het recht op abortus – een recht dat in Polen al 
bijzonder beperkt is in vergelijking met de meeste andere landen in de Unie – verder 
aan banden te leggen een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 als gevolg van massale 
protesten van Poolse burgers tijdens de “zwarte marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil voor vrouwen en meisjes beperkt;

Haatzaaiende taal, openlijke discriminatie en onverdraagzaam gedrag ten aanzien van 
minderheden en andere kwetsbare groepen, met inbegrip van LGBTI’s

45.  herhaalt zijn oproep aan de Poolse regering om passende maatregelen te nemen tegen 
alle vormen van xenofobe en fascistische haatmisdrijven en haatzaaiende taal, en dit 
scherp te veroordelen53;

46. wijst op zijn standpunt als weergegeven in zijn resolutie van 18 december 2019, waarin 
het Parlement verklaart sterk gekant te zijn tegen elke vorm van discriminatie jegens 
LGBTI’s en de schending van hun grondrechten door overheidsinstanties, met inbegrip 
van haatzaaiende uitlatingen van overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-ideologie”, en waarin 
het de Commissie ertoe oproept deze vormen van openlijke discriminatie sterk te 
veroordelen;

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.
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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47. merkt op dat het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen het 
wederzijdse vertrouwen tussen Polen en andere lidstaten reeds aan het aantasten is, met 
name op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken; wijst erop dat het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten pas kan worden hersteld als de eerbiediging van 
de in artikel 2 van het VEU verankerde waarden wordt gewaarborgd; 

48. verzoekt de Poolse regering zich te houden aan alle bepalingen met betrekking tot de 
rechtsstaat en de grondrechten die vervat zijn in de Verdragen, het Handvest van de 
grondrechten, het EVRM en de internationale normen inzake mensenrechten, en 
rechtstreeks in dialoog te treden met de Commissie; verzoekt de Poolse regering snel 
uitvoering te geven aan de uitspraken van het HvJ-EU en het primaat van het Unierecht te 
eerbiedigen;

49. dringt er bij de Raad op aan de formele hoorzittingen – waarvan de laatste maar liefst 
dateert van december 2018 – zo snel mogelijk te hervatten en tijdens deze hoorzittingen 
ook alle meest recente en belangrijkste negatieve ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtsstaat, de democratie en de grondrechten aan bod te laten komen; spoort de Raad 
ertoe aan om eindelijk maatregelen te nemen op grond van de procedure van artikel 7, 
lid 1, VEU, door vast te stellen dat er sprake is van een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU genoemde waarden door de Republiek Polen, gezien de 
overweldigende bewijzen hiervoor die worden aangevoerd in deze resolutie en in zo veel 
verslagen van internationale en Europese organisaties, de jurisprudentie van het HvJ-EU 
en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste aan om als follow-up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten aanzien van Polen, zoals bepaald in artikel 7, 
lid 1, VEU, en termijnen voor de uitvoering van die aanbevelingen aan te geven; verzoekt 
de Raad het Parlement regelmatig op de hoogte te houden en hier nauw bij te betrekken; 

50. verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van de beschikbare instrumenten om 
iets te ondernemen tegen duidelijke gevaren voor een ernstige schending door Polen van 
de waarden waarop de Unie berust, met name via versnelde inbreukprocedures en 
verzoeken tot verkrijging van voorlopige maatregelen in kort geding bij het Hof van 
Justitie, alsook via begrotingsinstrumenten; verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier nauw bij te betrekken;

51. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de president, de regering en het parlement van de Republiek Polen, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa en de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa.
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TOELICHTING

1. Institutionele achtergrond

De Europese Unie is gegrondvest op een aantal waarden waardoor ze zich laat leiden, 
waaronder eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten. Het Europees Parlement moet de rechtsstaat zonder enig 
voorbehoud verdedigen, met inbegrip van de beginselen van legaliteit (dat een transparant, 
controleerbaar, democratisch en pluralistisch proces voor de vaststelling van wetgeving omvat), 
rechtszekerheid, scheiding der machten, verbod op willekeur van de uitvoerende macht, 
onafhankelijke en onpartijdige rechters, doeltreffende rechterlijke toetsing, met inbegrip van de 
eerbiediging van de grondrechten, en gelijkheid voor de wet.

We herinneren eraan dat het Parlement reeds meermaals heeft gedebatteerd over het 
“Kopenhagendilemma”: het kan niet in overeenstemming zijn met het recht en de waarden van 
de Unie dat kandidaat-lidstaten tijdens hun traject om lid te worden van de Unie aan een 
onderzoek worden onderworpen wat eerbiediging van de rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten betreft, terwijl de eerbiediging van deze waarden verder niet meer wordt getoetst 
eens een land lid is van de Unie. De waarden waarop de Unie berust (artikel 2 VEU) zijn niet 
alleen vereisten om tot de Unie te kunnen toetreden, maar zijn ook bindend eens het land 
volwaardig lid is van de Unie. Daarom is het van cruciaal belang te kunnen beschikken over 
een uitgebreid instrumentarium op het gebied van de rechtsstaat, zodat de plicht om aan 
bovengenoemde waarden te voldoen, kan worden gewaarborgd.

Op 20 december 2017 publiceerde de Europese Commissie haar met redenen omkleed voorstel 
op grond van artikel 7, lid 1, VEU over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende 
de constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat. De procedure van artikel 7, lid 1, VEU voorziet in een preventieve fase, 
waarin de Unie de mogelijkheid heeft om in te grijpen in het geval van een duidelijk gevaar 
voor een ernstige schending van de gemeenschappelijke waarden. Tot dusver heeft de Raad 
Algemene Zaken drie hoorzittingen met Polen gehouden, allemaal in 2018. Daarna heeft de 
Commissie de Raad op de hoogte gehouden met actuele informatie over de situatie in verband 
met de rechtsstaat in Polen, maar werden er geen verdere hoorzittingen georganiseerd.

Parallel met de inwerkingtreding van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot 
Polen, heeft de Commissie vier inbreukprocedures tegen Polen ingeleid met betrekking tot de 
justitiële hervormingen. Twee daarvan hebben tot een uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie geleid, waarin werd vastgesteld dat er sprake is van schendingen van het 
beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming als vastgelegd in artikel 19, lid 1, VEU. 

Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren in tal van resoluties zijn bezorgdheid geuit 
over de situatie in verband met de rechtsstaat in Polen. Die bezorgdheid houdt vooral verband 
met de werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel, de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en de rechten van rechters, en de bescherming van de grondrechten, met 
inbegrip van de rechten van personen die tot een minderheid behoren. 
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Aangezien de situatie in verband met de rechtsstaat in Polen niet alleen niet is aangepakt sinds 
de inwerkingtreding van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, maar zelfs ernstig is 
verslechterd, benadrukt de rapporteur het belang van dit interimverslag, dat bedoeld is om:

 een inventaris op te maken van de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten in Polen sinds 2015;

 er bij de Commissie en de Raad op aan te dringen het toepassingsgebied van de 
procedure van artikel 7, lid 1, VEU uit te breiden tot duidelijke gevaren voor ernstige 
schendingen van de democratie en de grondrechten, met inbegrip van de rechten van 
personen die tot een minderheid behoren;

 de Poolse autoriteiten, de Raad en de Commissie ertoe op te roepen snel op te treden 
binnen hun eigen bevoegdheden om een einde te maken aan deze ernstige crisis van de 
rechtsstaat.

De rapporteur heeft een diepgaande analyse verricht en heeft de standpunten van Europese en 
internationale organisaties in aanmerking genomen, waaronder die van de organen van de Raad 
van Europa, het OVSE/ODIHR (het OVSE-Bureau voor Democratische Instellingen en 
Mensenrechten) en de Verenigde Naties, alsook arresten van nationale, Europese en 
internationale rechtbanken. De rapporteur vindt het belangrijk dat dit verslag uitgaat van feiten 
die zijn onderzocht door betrouwbare instellingen en organisaties waarbij Polen partij is en/of 
waarvan Polen de normen en werkwijzen heeft aanvaard. 

De commissie LIBE heeft in september 2018 ook een werkbezoek gebracht aan Warschau, waar 
de delegatie ontmoetingen had met vertegenwoordigers van de Poolse regering, de Sejm en de 
senaat, politieke partijen, gerechtelijke instanties, vertegenwoordigers van het OVSE/ODIHR, 
beoefenaars van juridische beroepen, journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. In 2018 en 2020 vonden er ook twee hoorzittingen plaats waarin 
de situatie in verband met de rechtsstaat in Polen werd beoordeeld. De rapporteur is van plan 
nog andere ontmoetingen te organiseren met verschillende belanghebbende partijen (ngo’s, 
wetenschappers, journalisten, rechters, ...) om rechtstreekse getuigenissen te horen van mensen 
die met de situatie ter plaatse worden geconfronteerd.

2. Een inventaris opmaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten in Polen sinds 2015

– De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechten van rechters

Wat de rechtsstaat betreft in de strikte betekenis van onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, is er totaal geen verbetering merkbaar in Polen. De bezorgdheid blijft of neemt toe, en 
dat over elk aspect dat in dit verslag aan bod komt: de politisering van het Pools Constitutioneel 
Hof die al sinds 2015 aan de gang is; de samenstelling en het gedrag van de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie; de stevige greep van de minister van Justitie, die tevens procureur-generaal 
is, op de vervolgingsinstanties; de oprichting van de tuchtkamer en de kamer voor 
buitengewoon beroep binnen het Hooggerechtshof; de systematische intimidatie van rechters 
en de tuchtprocedures ten aanzien van rechters die vrijuit spreken over deze hervormingen.
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Onlangs, op 29 april 2020, heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure ingeleid met 
betrekking tot de zogeheten “muilkorfwet”. Deze nieuwe wet inzake de rechterlijke macht is 
op 14 februari 2020 in werking getreden en is duidelijk onverenigbaar met het primaat van het 
Unierecht, in zoverre dat de wet rechters verhindert hun taken uit hoofde van het Unierecht uit 
te oefenen om nationale bepalingen die in strijd zijn met het Unierecht terzijde te schuiven. 
Deze wet baart onder meer grote zorgen vanwege de invoering van bijkomende tuchtrechtelijke 
overtredingen en sancties ten aanzien van rechters en voorzitters van rechtbanken, waardoor 
het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang dreigt te komen, 
evenals de vrijheid van meningsuiting en vereniging van de rechterlijke macht, omdat het 
rechters verboden wordt politieke activiteiten uit te oefenen en zij verplicht zijn hun 
lidmaatschap van verenigingen openbaar te maken.

Tijdens het werkbezoek van LIBE en een gedachtewisseling met de Poolse minister van Justitie 
wees de Poolse regering op de redenen voor de grondige reorganisatie van zijn rechtsstelsel 
sinds 2015 en noemde hierbij de ontevredenheid van de burgers over de snelheid en efficiëntie 
van de rechtsbedeling, vermeende corruptie en misdrijven of strafbare handelingen van 
individuele rechters die onbestraft zijn gebleven, en de noodzaak om de rechterlijke macht te 
ontdoen van communistische invloeden1. De rapporteur benadrukt dat de genoemde redenen 
geen rechtvaardiging vormen voor de stevige greep op de rechterlijke macht die de uitvoerende 
macht heeft gekregen als gevolg van de hervormingen. Vermeende gevallen van corruptie of 
strafbare feiten moeten op individuele basis worden vervolgd, en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft duidelijk benadrukt dat ook een zuiveringsproces geïndividualiseerd 
moet zijn en dat dergelijke processen mogelijk minder gerechtvaardigd zijn als ze lange tijd na 
het einde van het communistische regime plaatsvinden2.

– De werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel

De rapporteur maakt zich bovendien zorgen over het feit dat er tijdens de COVID-19-uitbraak 
in het Parlement debatten hebben plaatsgevonden in verband met wetgeving over erg gevoelige 
onderwerpen als abortus of seksuele voorlichting, en dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement is geloodst. Verder is het bijzonder zorgwekkend dat er 
presidentsverkiezingen worden georganiseerd in deze specifieke tijden waarin er een epidemie 
woedt. Er bestaat een duidelijk risico dat aan de voorwaarden van gelijke, rechtstreekse en 
geheime verkiezingen als verankerd in de Poolse grondwet, op basis van een eerlijke 
verkiezingscampagne met gelijke toegang tot de media, niet kan worden voldaan. Voor andere 
opties, zoals een wijziging van de duur van de ambtstermijn van de president, zou een wijziging 
van de Poolse grondwet noodzakelijk zijn. Op een moment zo dicht bij de verkiezingsdatum 
zou dit indruisen tegen alle internationale en Europese normen, evenals tegen besluiten van het 
Pools Constitutioneel Hof.

– De bescherming van de grondrechten, met inbegrip van de rechten van personen 
die tot een minderheid behoren

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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Het voorgestelde verbod op het afbreken van zwangerschap vanwege ernstige of fatale 
afwijkingen bij de foetus, zou een verdere verstrenging betekenen van een abortuswetgeving 
die nu al restrictief is. In de praktijk zou dit neerkomen op een bijna volledig verbod op abortus. 
Bovendien wekt ook de ontwerptekst van de wet waarmee seksuele voorlichting van 
minderjarigen strafbaar wordt gesteld grote bezorgdheid in het Europees Parlement, andere 
internationale organen en maatschappelijke organisaties.

Voorts is het niveau van bescherming van minderjarigen bijzonder zorgwekkend, net als het 
beschermingsniveau van de rechten van vrouwen en personen die zichzelf als LGBTI 
beschouwen, terwijl de lidstaten de plicht hebben de morele en fysieke integriteit van alle 
burgers te beschermen. De rapporteur betreurt ten zeerste dat bepaalde gebieden in de Europese 
Unie zich blijkbaar vrij verklaren van ideologieën die niet eens bestaan. 

In dit verslag komen nog verscheidene andere problemen in verband met de grondrechten aan 
bod, onder meer met betrekking tot het recht op een onpartijdig gerecht, vrijheid van de media, 
academische vrijheid, vrijheid van vergadering en vereniging, en het recht op bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 

3. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU

De rapporteur wil met dit interimverslag een nieuwe impuls geven aan de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU, door niet alleen de meest recente controversiële wijzigingen van het 
Poolse rechtssysteem te onderwerpen aan de procedure, maar ook een analyse te maken van de 
situatie in verband met de democratie en de grondrechten in Polen, aangezien die specifieke 
aandacht moet krijgen. 

4. Oproep tot actie aan de Poolse autoriteiten, de Raad en de Commissie 

De rapporteur doet een oproep aan de Poolse regering om zich te houden aan alle bepalingen 
inzake de rechtsstaat en de grondrechten die vervat zijn in de Verdragen, het Handvest van de 
grondrechten, het EVRM en de internationale normen inzake mensenrechten, spoedig 
uitvoering te geven aan de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen, en rechtstreeks in dialoog te treden met de 
Commissie.

De rapporteur maakt zich zorgen over de passieve houding van de Raad ten aanzien van de 
situatie in verband met de rechtsstaat in Polen, en doet een oproep aan de lidstaten om de 
formele hoorzittingen zo snel mogelijk te hervatten, zodat alle meest recente en belangrijkste 
negatieve ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten 
aan bod kunnen komen. Van nog groter belang is de oproep van de rapporteur aan de Raad om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, door vast 
te stellen dat er sprake is van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de rechtsstaat 
door de Republiek Polen, gezien de overweldigende bewijzen hiervoor die worden aangevoerd 
in deze resolutie en in zo veel verslagen van internationale en Europese organisaties, de 
rechtspraak van het HvJ-EU en het EHRM en verslagen van maatschappelijke organisaties, en 
om uit hoofde van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU aanbevelingen te formuleren ter 
attentie van Polen.
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Tot slot doet de rapporteur een oproep aan de Commissie om ten volle gebruik te maken van 
de beschikbare instrumenten om iets te ondernemen tegen duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden waarop de Unie berust, met name via versnelde 
inbreukprocedures en verzoeken tot verkrijging van voorlopige maatregelen in kort geding bij 
het Hof van Justitie.


