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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne 
države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2017)0835),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 2 in člena 7(1) Pogodbe,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter priloženih protokolov,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju mednarodnih pogodb Organizacije združenih narodov o človekovih 
pravicah, kot je Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 20. aprila 2004 o sporočilu Komisije o 
členu 7 Pogodbe o Evropski uniji: spoštovanje in spodbujanje temeljnih vrednot Unije1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 
15. oktobra 2003 o členu 7 Pogodbe o Evropski uniji z naslovom Spoštovanje in 
spodbujanje vrednot, na katerih temelji Unija2, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 
11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o razmerah na Poljskem4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2016 o najnovejših dogodkih na 
Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela pravne 
države in demokracije na Poljskem6,

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html
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– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2018/103 z dne 20. decembra 2017 v zvezi z 
načelom pravne države na Poljskem o dopolnitvi priporočil (EU) 2016/1374, 
(EU) 2017/146 in (EU) 2017/15207,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. marca 2018 o sklepu Komisije o uporabi 
člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji spolne vzgoje 
na Poljskem9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb 
LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju temeljnih 
pravic v Evropski uniji v letu 201711,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi 
mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice14,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah15,

– ob upoštevanju štirih postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je začela Komisija proti 
Poljski v zvezi z reformo poljskega pravosodnega sistema, od katerih sta se prva dva 
končala s sodbo Sodišča, s katero je bila ugotovljena kršitev drugega pododstavka 
člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji, ki določa načelo učinkovitega pravnega varstva, 
medtem ko druga dva postopka še vedno tečeta,

– ob upoštevanju treh zaslišanj Poljske, ki jih je leta 2018 opravil Svet za splošne zadeve v 
okviru postopka iz člena 7(1) PEU,

– ob upoštevanju poročila o misiji z dne 3. decembra 2018 po obisku Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v Varšavi od 

7 OJ L 17, 23.1.2018, p. 50.

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html
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19. do 21. septembra 2018 ter zaslišanj o spoštovanju načela pravne države na Poljskem, 
ki sta v navedenem odboru potekali 20. novembra 2018 in 23. aprila 2020, 

– ob upoštevanju letnih poročil Agencije Evropske unije za temeljne pravice in Evropskega 
urada za boj proti goljufijam,

– ob upoštevanju členov 89 in 105(5) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za ustavne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve (A9-xxxx/2020),

A. ker Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s 
pravicami pripadnikov manjšin, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in se 
odražajo v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, zapisane pa so tudi v mednarodnih 
pogodbah na področju človekovih pravic;

B. ker v nasprotju s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije področje uporabe 
člena 7 Pogodbe o Evropski uniji ni omejeno na obveznosti iz Pogodb, kot je navedeno v 
sporočilu Komisije z dne 15. oktobra 2003, in ker lahko Unija oceni, ali obstaja očitno 
tveganje hude kršitve skupnih vrednot na področjih, ki so v pristojnosti držav članic; 

C. ker vsako očitno tveganje, da bi država članica hudo kršila vrednote iz člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji, ne zadeva zgolj posamezne države članice, v kateri je tveganje prisotno, 
temveč negativno vpliva na druge države članice, vzajemno zaupanje med njimi in samo 
naravo Unije;

1. navaja, da se pomisleki Parlamenta nanašajo na naslednja vprašanja:

– delovanje zakonodajnega in volilnega sistema,

– neodvisnost sodstva in pravice sodnikov, 

– varstvo temeljnih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je izrazil v več resolucijah o spoštovanju načela pravne 
države in demokracije na Poljskem, in sicer da dejstva in trendi, omenjeni v teh 
resolucijah, skupaj pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz člena 2 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) ter očitno tveganje hude kršitve teh vrednot;

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so potekala v Svetu, 
skrb vzbujajočim poročilom Organizacije združenih narodov, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirim postopkom za ugotavljanje 
kršitev, ki jih je sprožila Komisija, spoštovanje načela pravne države na Poljskem ne le ni 
bilo obravnavano, temveč se je od začetka uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo; 
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4. ugotavlja, da ima obrazloženi predlog Komisije z dne 20. decembra 2017 v skladu s 
členom 7(1) PEU v zvezi s pravno državo na Poljskem: predlog sklepa Sveta o ugotovitvi 
očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski16 omejeno 
področje uporabe, in sicer spoštovanje načela pravne države na Poljskem v strogem smislu 
neodvisnosti sodstva; meni, da je nujno treba razširiti področje uporabe obrazloženega 
predloga z vključitvijo očitnih tveganj hujših kršitev drugih temeljnih vrednot Unije, zlasti 
demokracije in spoštovanja človekovih pravic; 

5. meni, da tudi zadnji dogodki v okviru tekočih zaslišanj v skladu s členom 7(1) PEU 
kažejo, da je nujno treba uvesti dopolnilen in preventiven mehanizem Unije za 
demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki ga je predlagal Parlament v resoluciji z 
dne 25. oktobra 2016;

6. ponovno izraža stališče o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v 
državah članicah, vključno s potrebo po varstvu pravic upravičencev, in poziva Svet, naj 
čim prej začne medinstitucionalna pogajanja;

****

Delovanje zakonodajnega in volilnega sistema na Poljskem

Prilastitev pooblastil za ustavno revizijo s strani poljskega parlamenta

7. obsoja, da si je poljski parlament s sprejetjem zakona z dne 22. decembra 2015 o 
spremembi zakona o ustavnem sodišču in zakona z dne 22. julija 2016 o ustavnem sodišču 
prilastil pooblastila za ustavno revizijo, ki jih kot redno zakonodajno telo ni imel, kot je 
ugotovilo ustavno sodišče v sodbah z dne 9. marca, 11. avgusta in 7. novembra 201617; 

8. poleg tega obžaluje, da je poljski parlament več zelo občutljivih zakonodajnih aktov 
sprejel v času, ko neodvisne ustavne presoje zakonov ni več mogoče učinkovito 
zagotavljati, kot so zakon z dne 30. decembra 2015 o spremembi zakona o javni upravi in 
nekaterih drugih zakonov, zakon z dne 15. januarja 2016 o spremembi zakona o policiji in 
nekaterih drugih zakonov, zakon z dne 28. januarja 2016 o javnem tožilstvu in zakon z 
dne 28. januarja 2016 o izvedbenih predpisih zakona o javnem tožilstvu, zakon z dne 
18. marca 2016 o spremembi zakona o varuhu človekovih pravic in nekaterih drugih 
zakonov, zakon z dne 22. junija 2016 o državnem svetu za medije, zakon z dne 
10. junija 2016 o protiterorističnih dejavnostih in več drugih zakonov, s katerimi je bil 
pravosodni sistem bistveno reorganiziran18; 

Uporaba hitrih zakonodajnih postopkov

9. obžaluje, da poljski parlament pogosto uporablja hitre zakonodajne postopke za 
sprejemanje ključne zakonodaje, s katero preoblikuje organizacijo sodstva in njegovo 

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.
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delovanje, ne da bi se temeljito posvetoval z deležniki, vključno s pravosodno 
skupnostjo19; 

10. obsoja, da se med izbruhom pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z njim, v 
parlamentu razpravlja o zakonodaji na zelo občutljivih področjih, kot so splav, spolna 
vzgoja, organizacija volitev ali mandat predsednika, pri čemer je v zvezi z zadnje 
navedenim potrebna celo sprememba ustave, ali da se taka zakonodaja v parlamentu celo 
sprejema po hitrem postopku; poudarja, da bi to lahko pomenilo zlorabo, saj se državljani 
ne morejo organizirati ali javno protestirati, kar bi resno ogrozilo legitimnost sprejete 
zakonodaje;

Volilna zakonodaja in organizacija volitev

11. je zaskrbljen, ker je organizacija OVSE ugotovila, da sta zelo zaskrbljujoča pristranskost 
medijev in retorika nestrpnosti med volilno kampanjo20 ter da so v volilnem boju sicer 
svobodno sodelovali vsi kandidati, a so višji državni uradniki za razširjanje sporočil 
volilne kampanje organizirali dogodke, financirane z javnimi sredstvi; ugotavlja tudi, da je 
bila vladajoča stranka v privilegiranem položaju zaradi prevladujočega položaja v javnih 
medijih21;

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter proučitev 
volilnih sporov pristojen nov senat za izredni nadzor in javne zadeve pri vrhovnem 
sodišču (v nadaljnjem besedilu: izredni senat), sestavljen večinoma iz sodnikov, ki jih je 
imenoval novi nacionalni sodni svet, in pri katerem glede na presojo Sodišča Evropske 
unije obstaja možnost, da ne izpolnjuje pogojev za neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in delovanja demokracije na Poljskem, saj je zaradi tega 
sodna presoja volilnih sporov še posebej izpostavljena političnemu vplivu22;

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi pandemije 
COVID-19, je zaskrbljen zaradi sprememb volilne zakonodaje, ki se obravnavajo v 
poljskem parlamentu tik pred predsedniškimi volitvami, saj spreminjajo praktično 
organizacijo volitev, da bi se glasovalo po pošti, kar bi lahko ogrozilo izvedbo poštenih, 
tajnih in enakopravnih volitev, pri kateri se spoštuje pravica do zasebnosti ter Uredba 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi bilo tudi v nasprotju s 
sodno prakso poljskega ustavnega sodišča; poudarja tudi, da je sredi epidemije zelo težko 
organizirati pravo volilno kampanjo, v okviru katere bi bila vsem kandidatom in 

19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 2016.
20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary Findings and Conclusions after its Limited Election 
Observation Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election Observation Mission Final Report on the parliamentary elections 
of 13 October 2019, Warsaw, 14 February 2020.
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 43; Third 
Commission Recommendation (EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 135.
23 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
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programom namenjena enaka pozornost in dane enake možnosti ter bi bila mogoča 
resnična javna razprava24;

Neodvisnost sodstva in drugih institucij ter pravice sodnikov na Poljskem

Reforma pravosodnega sistema – splošni vidik

14. priznava, da je organizacija pravosodnega sistema v nacionalni pristojnosti; ponavlja, da 
so kljub vsemu nacionalni sodniki v bistvu tudi evropski sodniki, ki uporabljajo pravo 
Unije, in da mora zato Unija, vključno s Sodiščem Evropske unije, bdeti nad 
neodvisnostjo sodstva v vseh državah članicah kot eno od zahtev za pravno državo ter 
kot je določeno v členu 19 PEU in členu 47 Listine; 

Sestava in delovanje ustavnega sodišča

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o ustavnem sodišču, sprejetima 22. decembra 2015 in 
22. julija 2016, močno ogroženi neodvisnost in legitimnost ustavnega sodišča ter da ju 
je zato ustavno sodišče 9. marca 2016 oziroma 11. avgusta 2016 razglasilo za 
neustavna; opozarja, da sodbi takrat nista bili objavljeni niti ju poljski organi niso 
izvršili; globoko obžaluje, da na Poljskem ni neodvisne in učinkovite ustavne presoje25; 
poziva Komisijo, naj v zvezi z zakonodajo o ustavnem sodišču razmisli o možnosti 
začetka postopka za ugotavljanje kršitev;

Upokojitev, imenovanje in disciplinska ureditev za sodnike vrhovnega sodišča

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s spremembo načina imenovanja kandidatov za položaj 
prvega predsednika vrhovnega sodišča sodnikom vrhovnega sodišča odvzeta možnost 
učinkovitega sodelovanja v izbirnem postopku in da je odločitev prepuščena 
predsedniku republike; obsoja, da je zaradi nedavnih sprememb zakona o vrhovnem 
sodišču sodelovanje sodnikov v postopku izbora prvega predsednika vrhovnega sodišča 
še bolj omejeno, saj je z njimi uveden položaj prvega predsednika ad interim, ki ga 
imenuje predsednik republike, poleg tega pa se število sodnikov, potrebnih za dosego 
sklepčnosti v tretjem krogu, zmanjšalo le na 32 od 120 sodnikov, s čimer je bil dejansko 
opuščen model delitve oblasti med predsednikom in pravosodno skupnostjo iz 
člena 183(3) poljske ustave26;

17. soglaša s pomisleki Komisije, da bi lahko bilo dejstvo, da ima predsednik republike (in 
v nekaterih primerih tudi minister za pravosodje) moč, da vpliva na disciplinski 
postopek proti sodnikom vrhovnega sodišča z imenovanjem vodje disciplinskega 
postopka za preiskovanje zadeve, pri čemer je iz postopka v teku izključen vodja 

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act on special rules for conducting the general election of the 
President of the Republic of Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 99), 27 April 2020. 
25 Venice Commission Opinion of 14-15 October 2016, para. 128; UN, Human Rights Committee, 
Concluding observations on the seventh periodic report of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 2017/1520.
26 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 

CDL-PI(2020)002, paras 51-55.
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disciplinskega postopka vrhovnega sodišča, v nasprotju z načelom delitve oblasti in bi 
lahko vplivalo na neodvisnost sodstva27;

18. opozarja, da je Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 24. junija 201928 ugotovilo, da je 
znižanje upokojitvene starosti sedanjih sodnikov vrhovnega sodišča v nasprotju s 
pravom Unije ter načelom neodstavljivosti sodnikov in posledično z načelom 
neodvisnosti sodstva, po tem ko je predhodno s sklepom z dne 17. decembra 201829 
ugodilo predlogu Komisije za izdajo začasnih odredb v zvezi s to zadevo; ugotavlja, da 
so poljski organi sprejeli spremembo zakona o vrhovnem sodišču, da bi ravnali v skladu 
s sklepom Sodišča Evropske unije, kar je doslej prvi primer razveljavitve reforme 
pravosodnega sistema zaradi odločitve Sodišča Evropske unije;

Sestava in delovanje disciplinskega in izrednega senata vrhovnega sodišča

19. opozarja, da sta bila leta 2017 oblikovana nova senata v okviru vrhovnega sodišča, 
disciplinski in izredni senat, sestavljena iz novo imenovanih sodnikov, ki jih je izbral 
novi nacionalni sodni svet in so jim podeljena posebna pooblastila – med drugim 
pooblastilo izrednega senata, da z izredno presojo razveljavi končne sodbe nižjih sodišč 
ali samega vrhovnega sodišča, in pooblastilo disciplinskega senata, da disciplinira druge 
sodnike (vrhovnega sodišča), s čimer je bilo dejansko vzpostavljeno „vrhovno sodišče 
znotraj vrhovnega sodišča“;30 

20. opozarja, da je Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 19. novembra 201931, s katero je 
odgovorilo na predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v zvezi z disciplinskim 
senatom vrhovnega sodišča vložilo vrhovno sodišče (senat za delovno pravo in pravo 
socialne varnosti, v nadaljnjem besedilu: delovni senat), odločilo, da morajo nacionalna 
sodišča zavrniti uporabo določb nacionalnega zakona, s katerimi se pristojnost za 
odločanje o sporu, v zvezi s katerim se lahko uporablja pravo Unije, pridržuje organu, ki 
ne izpolnjuje zahtev po neodvisnosti ali nepristranskosti; 

21. ugotavlja, da je predložitveno vrhovno sodišče (delovni senat) v sodbi z dne 
5. decembra 2019 naknadno ugotovilo, da disciplinski senat ne izpolnjuje zahtev, ki jih 
mora izpolnjevati neodvisno in nepristransko sodišče, in da je vrhovno sodišče (civilni, 
kazenski in delovni senat) 23. januarja 2020 sprejelo resolucijo, v kateri je ponovilo, da 
disciplinski senat ni sodišče, saj ni neodvisen, ter da je zato treba njegove sklepe šteti za 
nične; z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poljski organi razglasili, da ta sklepa 

27 See Commission Reasoned Proposal of 20 December 2017, COM(2017) 835, para. 133. See also 
OSCE-ODIHR, Opinion on Certain Provisions of the Draft Act on the Supreme Court of Poland (as of 
26 September 2017), 13 November 2017, p. 33.
28 Judgment of the Court of Justice of 24 June 2019, Commission v Poland, C-619/18, 

ECLI:EU:C:2019:531.
29 Order of the Court of Justice of 17 December 2018, Commission v Poland, C-619/18 R, 

ECLI:EU:C:2018:1021.
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 November 2017, p. 7-20; Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, para. 43; Recommendation (EU) 2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to the 
Fourth Round Evaluation Report on Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 31; Venice 
Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, para. 8.
31 Judgment of the Court of Justice 19 November 2019, A.K. and Others v Sąd Najwyższy, C-585/18, 
C-624/18 and C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.



PE650.665v02-00 10/20 PR\1205076SL.docx

SL

nimata pravnega pomena, kar zadeva nadaljnje delovanje disciplinskega senata in 
nacionalnega sodnega sveta, in da je ustavno sodišče „zamrznilo“ izvajanje resolucije z 
dne 23. januarja 2020, s čimer je povzročilo nevarno sodno dvojnost na Poljskem ter 
poleg tega odkrito nasprotovalo primarnosti prava Unije in statusu, ki je Sodišču 
Evropske unije podeljeno s členom 19(1) PEU32; 

22. je seznanjen s sklepom Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila 202033, s katerim se je od 
Poljske zahtevalo, naj takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o pooblastilih 
disciplinskega senata vrhovnega sodišča, in poljske organe poziva, naj takoj izvršijo 
sodbo; poziva Komisijo, naj nujno začne postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z 
nacionalnimi določbami o pooblastilih izrednega senata, saj so pri njegovi sestavi enake 
pomanjkljivosti kot pri sestavi disciplinskega senata;

Sestava in delovanje novega nacionalnega sodnega sveta

23. opozarja, da so za vzpostavitev sodnega sveta pristojne države članice, vendar je treba v 
primeru njegove vzpostavitve zagotoviti njegovo neodvisnost v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo; opozarja, da je po reformi nacionalnega sodnega sveta v 
obdobju 2017–2018, tj. organa, odgovornega za varovanje neodvisnosti sodišč in 
sodnikov v skladu s členom 186(1) poljske ustave, pravosodna skupnost na Poljskem 
izgubila pristojnost za imenovanje zastopnikov v nacionalni sodni svet ter s tem svoj 
vpliv na zaposlovanje sodnikov in njihovo napredovanje; opozarja, da je bilo pred 
reformo iz leta 2017 15 od 25 članov nacionalnega sodnega sveta sodnikov, ki so jih 
izvolili kolegi na sorodnih položajih, medtem ko te sodnike od reforme iz leta 2017 
izvoli poljski sejm; močno obžaluje, da je ta ukrep, skupaj s takojšnjo zamenjavo vseh 
članov, imenovanih v skladu s starimi pravili, ki je bila izvedena na začetku leta 2018, 
privedel do daljnosežne politizacije nacionalnega sodnega sveta34; 

24. opozarja, da je vrhovno sodišče (senat za delo) na podlagi izvajanja meril, ki jih je 
določilo Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 19. novembra 2019, v sodbi z dne 
5. decembra 2019 ter v sklepih z dne 15. januarja 2020, ugotovilo, da sta zaradi 
odločilne vloge, ki jo ima novi nacionalni sodni svet pri izbiri sodnikov novo 
oblikovanega disciplinskega senata, neodvisnost in nepristranskost tega senata ogroženi;

25. opozarja, da je Evropska mreža sodnih svetov 17. septembra 2018 zamrznila članstvo 
novemu nacionalnemu sodnemu svetu, ker ni več izpolnjeval zahtev glede neodvisnosti 

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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od izvršne in zakonodajne oblasti, in da zdaj razmišlja o možnosti njegove popolne 
izključitve35;

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z zakonom z dne 12. maja 2011 o nacionalnem sodnem 
svetu sproži postopek za ugotavljanje kršitev in Sodišču Evropske unije predlaga, naj z 
začasnimi odredbami začasno ustavi dejavnosti novega nacionalnega sodnega sveta;

Predpisi, ki urejajo organizacijo splošnih sodišč in imenovanje predsednikov sodišč

27. obžaluje, da je minister za pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi generalni državni 
tožilec, dobil pooblastila, da v prehodnem šestmesečnem obdobju po lastni presoji 
imenuje in razreši predsednike nižjih sodišč, ter da je v obdobju 2017–2018 zamenjal 
več kot sto predsednikov in podpredsednikov sodišč; ugotavlja, da je tudi po koncu tega 
obdobja za odstavitev predsednikov sodišč še naprej pristojen minister za pravosodje, 
pri čemer v zvezi s tem pooblastilom ni praktično nobenih učinkovitih preverjanj; poleg 
tega ugotavlja, da je minister za pravosodje dobil tudi druga „disciplinska“ pooblastila v 
razmerju do predsednikov sodišč in predsednikov višjih sodišč, ki imajo zdaj obsežna 
upravna pooblastila v razmerju do predsednikov nižjih sodišč36; obžaluje to veliko oviro 
za pravno državo in neodvisnost sodstva na Poljskem37;

28. obžaluje, da je bila z zakonom z dne 20. decembra 2019 o spremembi zakona o splošnih 
sodiščih in nekaterih drugih zakonov, ki je začel veljati 14. februarja 2020, spremenjena 
sestava skupščin sodnikov in da so bila nekatera pooblastila teh organov sodnega 
samoupravljanja prenesena na kolegije predsednikov sodišč, ki jih je imenoval minister 
za pravosodje38;

Pravice sodnikov in njihova neodvisnost, vključno z novo disciplinsko ureditvijo za 
sodnike

29. obsoja nove določbe, s katerimi so bile uvedene dodatne disciplinske kršitve in kazni za 
sodnike in predsednike sodišč, saj pomenijo resno grožnjo za neodvisnost sodstva39; 
obsoja nove določbe, v skladu s katerimi je prepovedana vsakršna politična dejavnost 
sodnikov, uvedena obveznost za sodnike, da javno razkrijejo svoje članstvo v 
združenjih, in bistveno omejena posvetovanja organov sodnega samoupravljanja, pri 

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.
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čemer te določbe zaradi omejevanja svobode izražanja sodnikov presegajo načela 
pravne varnosti, nujnosti in sorazmernosti40;

30. poziva poljske organe, naj umaknejo nove določbe (o disciplinskih kršitvah in drugem), 
ki sodiščem onemogočajo, da proučujejo vprašanja neodvisnosti in nepristranskosti 
drugih sodnikov z vidika prava Unije ter Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), s čimer se sodnikom onemogoča opravljanje 
dolžnosti po pravu Unije in neupoštevanje nacionalnih določb, ki so v nasprotju s 
pravom Unije41;

31. pozdravlja, da je Komisija v zvezi z zgoraj navedenimi novimi določbami začela 
postopek za ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, naj v zvezi s predložitvijo zadeve 
Sodišču Evropske unije temu sodišču predlaga, naj uporabi hitri postopek in odobri 
začasne odredbe;

Položaj generalnega državnega tožilca in organizacija državnega tožilstva

32. obsoja združitev urada ministra za pravosodje z uradom generalnega državnega tožilca, 
večja pooblastila generalnega državnega tožilca v razmerju do sistema pregona, večja 
pooblastila ministra za pravosodje v zvezi s sodstvom (zakon z dne 27. julija 2001 o 
organizaciji splošnih sodišč) in šibek položaj sistema nadzora za ta pooblastila 
(nacionalni svet državnih tožilcev), kar pomeni preveč pooblastil za eno osebo in ima 
neposredne negativne posledice za neodvisnost tožilskega sistema od politike, kot je 
navedla Beneška komisija42;

Sistemska kršitev načela pravne države

33. se strinja s Komisijo, parlamentarno skupščino Sveta Evrope in skupino držav proti 
korupciji, da omenjene ločene reforme pravosodnega sistema, ob upoštevanju njihovega 
vzajemnega delovanja in splošnega učinka, pomenijo hudo, trajno in sistemsko kršitev 
načela pravne države in zakonodajni ter izvršni oblasti omogočajo, da odločilno 
vplivata na delovanje sodstva, s čimer se znatno slabi neodvisnost sodstva na 
Poljskem43;

Varstvo temeljnih pravic na Poljskem, vključno s pravicami pripadnikov manjšin

Pravica do poštenega sojenja

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.
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.
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34. je zaskrbljen zaradi poročil o domnevnih neupravičenih zamudah v sodnih postopkih, 
težavah z dostopom do pravne pomoči med prijetjem ter primeri nezadostnega 
spoštovanja zaupnosti komunikacije med odvetnikom in stranko44;

35. je zaskrbljen, ker lahko od začetka veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem sodišču, 
tj. 14. februarja 2020, le izredni senat odloča, ali je sodnik ali sodišče neodvisno in 
nepristransko, s čimer so državljani prikrajšani za pomemben element sodne presoje na 
vseh preostalih stopnjah45; 

Pravica do obveščenosti in svoboda izražanja, vključno z akademsko svobodo

36. opozarja, da je Parlament v resoluciji z dne 14. septembra 2016 izrazil pomisleke glede 
že sprejetega poljskega zakona o medijih ter na novo predlaganih sprememb zakona; 
ponovno poziva Komisijo, naj izvede oceno sprejete zakonodaje z vidika njene 
združljivosti s pravom Unije, zlasti v zvezi z zakonodajo o javnih medijih; 

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri politiki čezmerno vlagajo tožbe proti novinarjem zaradi 
obrekovanja, pa tudi, ker se izrekajo denarne kazni in začasna prepoved opravljanja 
novinarskega poklica; izraža bojazen zaradi negativnega vpliva na poklic ter 
neodvisnost novinarjev in medijev46;

38. poziva poljski parlament, naj razveljavi poglavje 6c zakona z dne 18. decembra 1998 o 
inštitutu nacionalnega spomina – komisiji za pregon zločinov zoper poljski narod, ki 
ogroža svobodo govora in neodvisne raziskave, saj je v skladu z njim povzročanje 
škode ugledu Poljske in njenega naroda, na primer z obtožbami o sodelovanju Poljske 
ali Poljakov v holokavstu, obravnavano kot civilni prekršek, v zvezi s katerim je 
mogoče vložiti tožbo pred civilnim sodiščem47;

Svoboda zbiranja

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen 
13. decembra 2016, črta določbe, s katerimi se daje prednost „cikličnim“ zbiranjem, ki 
jih odobri vlada48; poziva organe, naj ne uvajajo kazenskih sankcij proti ljudem, ki se 
udeležujejo mirnih zborovanj ali protidemonstracij, ter naj umaknejo kazenske obtožbe 
proti miroljubnim protestnikom;

Svoboda združevanja

44 UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations on the seventh periodic report of 
Poland, 23 November 2016, para. 33.
45 Venice Commission and DGI of the Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 16 January 2020, 
para 59.
46 Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, 2020 
Annual Report, March 2020, p. 42.
47 See as well the Statement of 28 June 2018 by the OSCE Representative on Freedom of the Media.
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. poziva poljske organe, naj spremenijo zakon z dne 15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne družbe49, da bi zagotovili dostop do javnih 
sredstev ključnim skupinam civilne družbe ter pravično, nepristransko in pregledno 
razdeljevanje javnih sredstev civilni družbi, s čimer bi zagotovili pluralistično 
zastopanost;

Zasebnost in varstvo podatkov

41. ponovno poudarja sklepe iz svoje resolucije z dne 14. septembra 2016, da postopkovna 
jamstva in materialni pogoji, določeni v zakonu z dne 10. junija 2016 o 
protiterorističnih dejavnostih in zakonu z dne 6. aprila 1990 o policiji za izvajanje 
tajnega nadzorovanja, ne zadostujejo za preprečevanje prekomernega nadzorovanja ali 
neupravičenega poseganja v zasebnost in varstvo podatkov posameznikov, med drugim 
voditeljev opozicije in civilne družbe50; ponovno poziva Komisijo, naj izvede oceno 
sprejete zakonodaje z vidika njene združljivosti s pravom Unije, poljske organe pa 
poziva, naj v celoti spoštujejo zasebnost vseh državljanov;

Spolna vzgoja

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, izraženo v resoluciji z dne 14. novembra 2019, ki jo je 
izrazila tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega kazenskega zakonika, ki jo je sejmu predložila 
iniciativa „Stop pedofiliji“, zaradi skrajno nejasnih, širokih in nesorazmernih določb, 
katerih namen je dejansko inkriminirati spolno vzgojo mladoletnikov, njihovega 
področja uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti starše, učitelje in pedagoge, 
usposobljene za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in intimnih odnosih med ljudmi; poudarja, kako 
pomembni sta zdravstvena in spolna vzgoja;

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice

43. opozarja, da je Parlament že v resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak zakonodajni predlog, ki bi prepovedal splav v 
primeru hude ali smrtne prizadetosti zarodka, pri čemer je poudaril, da je univerzalni 
dostop do zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in reproduktivnega zdravstvenega 
varstva ter s tem povezanih pravic, temeljna človekova pravica52;

44. opozarja, da so bili prejšnji poskusi nadaljnje omejitve pravice do splava, ki je že med 
najbolj omejenimi v Uniji, v letih 2016 in 2018 ustavljeni zaradi množičnega 

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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nasprotovanja poljskih državljanov na pohodih na t. i. črni petek; poziva k razveljavitvi 
zakona, s katerim je omejen dostop žensk in deklet do tabletke za nujno kontracepcijo;

Sovražni govor, javno diskriminiranje in nestrpno vedenje do manjšin in drugih 
ranljivih skupin, vključno z osebami LGBTI

45.  ponovno poziva poljsko vlado, naj ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa ksenofobna in 
fašistična kazniva dejanja iz sovraštva ali sovražni govor53;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji resoluciji z dne 18. decembra 2019, v kateri je 
odločno obsodil vsakršno diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev njihovih temeljnih 
pravic s strani javnih organov, vključno s sovražnim govorom javnih organov in 
izvoljenih funkcionarjev v povezavi z volitvami, ter razglasitev območij brez tako 
imenovane „ideologije LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, naj strogo obsodi tako 
javno diskriminacijo;

****

47. ugotavlja, da je nezadostna neodvisnost sodstva na Poljskem že načela vzajemno zaupanje 
med Poljsko in drugimi državami članicami, zlasti na področju pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno zaupanje med državami članicami 
obnovi šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje vrednot iz člena 2 PEU; 

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje vse določbe o načelu pravne države in temeljnih 
pravicah, kot jih določajo Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, Evropska konvencija o 
človekovih pravicah in mednarodni standardi o človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poziva poljsko vlado, naj hitro izvrši sodbe Sodišča 
Evropske unije in spoštuje primarnost prava Unije;

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves najnovejši in najpomembnejši negativen razvoj 
dogodkov na področju pravne države, demokracije in temeljnih pravic; poziva Svet, naj 
končno ukrepa v skladu s postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na prepričljive dokaze, 
kot so navedeni v tej resoluciji ter številnih poročilih mednarodnih in evropskih 
organizacij, sodni praksi Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice ter poročilih organizacij civilne družbe, ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj kot 
nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski predloži konkretna priporočila, kot je določeno v 
členu 7(1) PEU, in navede roke za izvedbo teh priporočil; poziva Svet, naj še naprej redno 
obvešča Parlament in zagotavlja njegovo tesno sodelovanje; 

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje kršila 
vrednote, na katerih temelji Unija, v celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki so ji na 
voljo, med katerimi sta zlasti hitri postopek za ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču 

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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Evropske unije za sprejetje začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; poziva Komisijo, 
naj še naprej redno obvešča Parlament in zagotavlja njegovo tesno sodelovanje;

51. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, predsedniku, 
vladi in parlamentu Republike Poljske, vladam in parlamentom držav članic, Svetu 
Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.
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OBRAZLOŽITEV

1. Institucionalno ozadje

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter deluje v skladu z njimi. 
Evropski parlament mora brez zadržkov braniti načelo pravne države, vključno z načeli 
zakonitosti, kar pomeni pregleden, odgovoren, demokratičen in pluralističen postopek 
sprejemanja zakonodaje; pravna varnost; delitev oblasti; prepoved samovoljnega ravnanja 
izvršilnih oblasti; neodvisna in nepristranska sodišča; učinkovit sodni pregled s spoštovanjem 
temeljnih pravic in enakost pred zakonom.

Upoštevati je treba, da je Parlament že večkrat razpravljal o københavnski dilemi: ne more biti 
v skladu s pravom Unije in njenimi vrednotami, da se države kandidatke na poti k vstopu v 
Unijo preverjajo na podlagi spoštovanja načel pravne države, demokracije in temeljnih pravic, 
a ni nadaljnjega preverjanja o spoštovanju teh vrednot po vstopu v Unijo. Vrednote, na katerih 
temelji Unija (člen 2 PEU), niso le zahteve za pristop k Uniji, ampak so zavezujoče tudi po tem, 
ko je država polnopravna članica Unije. Zato je izredno pomembno imeti skupek orodij za 
izvrševanje načel pravne države, da se obvezno uresničujejo zgoraj navedene vrednote.

Evropska komisija je 20. decembra 2017 objavila obrazloženi predlog na podlagi 
člena 7(1) PEU za sklep Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države 
v Republiki Poljski. Postopek iz člena 7(1) PEU omogoča, da v primeru očitnega tveganja hujše 
kršitve skupnih vrednot Unija posreduje v preventivni fazi. Svet za splošne zadeve je doslej 
Poljsko zaslišal trikrat, vsa tri zaslišanja pa so bila izvedena leta 2018. Komisija je od takrat v 
okviru Sveta zagotavljala najnovejše informacije o spoštovanju načela pravne države na 
Poljskem, vendar nadaljnja zaslišanja niso bila organizirana.

Komisija je hkrati z začetkom postopka iz člena 7(1) PEU v zvezi s Poljsko proti njej začela 
tudi štiri postopke za ugotavljanje kršitev v zvezi s pravosodnimi reformami, od katerih sta dva 
končala s sodbo Sodišča Evropske unije, v kateri so bile ugotovljene kršitve načela učinkovitega 
pravnega varstva iz člena 19(1) PEU. 

Evropski parlament je v več resolucijah, sprejetih v zadnjih letih, izrazil pomisleke v zvezi s 
spoštovanjem načela pravne države na Poljskem, ki se nanašajo na delovanje zakonodajnega in 
volilnega sistema, neodvisnost sodstva in pravice sodnikov ter varstvo temeljnih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin. 

Glede na to, da spoštovanje načela pravne države na Poljskem ne le ni bilo obravnavano, temveč 
se je od začetka uporabe člena 7(1) PEU resno poslabšalo, poročevalec poudarja pomen tega 
vmesnega poročila, katerega namen je

 oceniti razvoj dogodkov v zvezi s spoštovanjem načela pravne države, demokracije in 
temeljnih pravic na Poljskem od leta 2015;

 pozvati Komisijo in Svet, naj razširita področje uporabe postopka iz člena 7(1) PEU, 
da bo vključevalo očitna tveganja hujših kršitev demokracije in temeljnih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin;
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 pozvati poljske organe, Svet in Komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti hitro ukrepajo 
in obravnavajo to resno krizo na področju pravne države.

Poročevalec je prevzel nalogo izvedbe poglobljene analize, pri čemer je upošteval mnenja, ki 
so jih izdale evropske in mednarodne organizacije, kot so organi Sveta Evrope, OVSE/ODIHR 
in Organizacija združenih narodov, ter sodbe nacionalnih, evropskih in mednarodnih sodišč. 
Želi, da to poročilo temelji na dejstvih, kot so jih analizirale zaupljive institucije in organizacije, 
katerih pogodbenica je Poljska in/ali katerih standarde in načine dela je sprejela. 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je poleg tega septembra 2018 
organiziral misijo v Varšavo, kjer se je delegacija srečala s predstavniki poljske vlade, sejma in 
senata, političnih strank, pravosodnih institucij, predstavniki OVSE/ODIHR, delavci v pravni 
stroki, novinarji in predstavniki civilne družbe ter organizirala dve zaslišanji, leta 2018 in 2020, 
da bi ocenila spoštovanje načela pravne države na Poljskem. Poročevalec želi opraviti nadaljnja 
srečanja z različnimi deležniki (nevladnimi organizacijami, akademiki, novinarji, sodniki itd.), 
da bi prisluhnil neposredno tistim, ki se z razmerami soočajo na terenu.

2. Ocena razvoja dogodkov v zvezi s spoštovanjem načela pravne države, demokracije in 
temeljnih pravic na Poljskem od leta 2015

– Neodvisnost sodstva in pravice sodnikov

Na področju pravne države v strogem smislu neodvisnosti sodstva se razmere na Poljskem vse 
prej kot izboljšujejo, pri čemer ostajajo ali se povečujejo pomisleki v zvezi z vsemi vidiki, 
razkritimi v tem poročilu: politizacijo poljskega ustavnega sodišča že leta 2015; sestavo in 
delovanjem novega nacionalnega sodnega sveta; skrbnim nadzorom ministra za pravosodje, ki 
je tudi generalni državni tožilec, nad državnim tožilstvom; vzpostavitvijo disciplinskega senata 
in senata za izredno pravno sredstvo v okviru vrhovnega sodišča; sistematičnim ustrahovanjem 
sodnikov in disciplinskimi postopki proti vsem sodnikom, ki izrazijo svoje mnenje o teh 
reformah.

Evropska komisija je nedavno, 29. aprila 2020, sprožila postopek za ugotavljanje kršitev v 
zvezi s tako imenovanim zakonom za utišanje sodstva. Novi zakon o sodstvu, ki je začel veljati 
14. februarja 2020, je očitno nezdružljiv z načelom primarnosti prava Unije, saj sodnikom 
onemogoča opravljanje dolžnosti na podlagi prava Unije, in sicer da ne upoštevajo nacionalnih 
določb, ki so v nasprotju s pravom Unije. Pomembni pomisleki v zvezi s tem zakonom 
vključujejo uvedbo dodatnih disciplinskih kršitev in sankcij zoper sodnike in predsedstva 
sodišč, ki bi lahko s tem, da sodnikom prepovedujejo vsakršno politično delovanje in jim 
nalagajo obveznost javnega razkritja članstva v združenjih, ogrozile načelo neodvisnosti 
sodstva ter svobode izražanja in združevanja sodnikov.

V okviru misije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
izmenjave stališč s poljskim ministrom za pravosodje je poljska vlada kot razloge za temeljito 
reorganizacijo poljskega pravosodnega sistema od leta 2015 navedla nezadovoljstvo 
državljanov s hitrostjo in učinkovitostjo delovanja pravosodja, domnevno koruptivnost in 
kazniva dejanja ali kršitve posameznih sodnikov, ki niso bili kaznovani, in potrebo po odpravi 
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ostankov komunističnega sistema v sodstvu.1 Poročevalec vztraja, da navedeni razlogi ne 
upravičujejo trdnega nadzora izvršilne oblasti nad sodstvom, ki so ga omogočile reforme. 
Domnevne primere korupcije ali kazniva dejanja je treba preganjati pri posameznikih, pri čemer 
je Evropsko sodišče za človekove pravice jasno poudarilo, da je treba individualizirati tudi 
proces lustracije ter da je lahko ta proces manj utemeljen, če se izvede dolgo časa po koncu 
komunističnega režima.2

– Delovanje zakonodajnega in volilnega sistema

Poročevalec je tudi zaskrbljen, ker se med izbruhom pandemije COVID-19 v parlamentu 
razpravlja o zakonodaji na zelo občutljivih področjih, kot je splav ali spolna vzgoja, ali ker se 
taka zakonodaja v njem sprejema celo po hitrem postopku. Še en resen pomislek vzbuja 
organizacija predsedniških volitev v teh posebnih časih epidemije. Obstaja očitno tveganje, da 
enakopravnih, neposrednih in tajnih volitev, kot so določene v poljski ustavi, ne bo mogoče 
izvesti na podlagi pravične volilne kampanje z enakim dostopom do medijev. V zvezi z drugimi 
možnostmi, kot je sprememba trajanja mandata predsednika, bi bile potrebne spremembe 
poljske ustave, katerih sprejetje le nekaj dni pred volitvami bi bilo v nasprotju z vsemi 
mednarodnimi in evropskimi standardi ter odločitvami poljskega ustavnega sodišča.

– Varstvo temeljnih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin

S predlagano prepovedjo prekinitve nosečnosti zaradi hude ali smrtne anomalije ploda bi se še 
dodatno omejil že tako restriktiven zakon o umetni prekinitvi nosečnosti, kar bi imelo za 
posledico skoraj popolno prepoved splava. Poleg tega je osnutek zakona o inkriminaciji spolne 
vzgoje mladoletnikov vzbudil resno zaskrbljenost znotraj Evropskega parlamenta ter drugih 
mednarodnih organov in organizacij civilne družbe.

Zelo zaskrbljujoča je tudi raven varstva manjšin ter pravic žensk in oseb, ki se opredeljujejo kot 
osebe LGBTI, saj je dolžnost držav članic, da varujejo moralno in fizično integriteto vseh 
državljanov. Poročevalec globoko obžaluje, da se nekatera območja v Evropski uniji razglašajo 
za območja brez ideologij, ki sploh ne obstajajo. 

V poročilu je obravnavanih tudi več drugih pomislekov glede temeljnih pravic, med drugim v 
zvezi s pravico do poštenega sojenja, svobodo medijev in akademsko svobodo, svobodo 
zbiranja in združevanja ter pravico do varstva zasebnosti. 

3. Razširitev področja uporabe postopka iz člena 7(1) PEU

Poročevalec želi, da bi se z vmesnim poročilom dal nov zagon postopku iz člena 7(1) PEU tako, 
da bi bila vanj poleg najnovejših spornih sprememb poljskega pravosodnega sistema vključena 
tudi analiza razmer na področju demokracije in temeljnih pravic na Poljskem, ki jim je treba 
nameniti posebno pozornost. 

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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4. Poziv poljskim organom, Svetu in Komisiji k ukrepanju 

Poročevalec poziva poljsko vlado, naj spoštuje vse določbe o načelu pravne države in temeljnih 
pravicah, kot jih določajo Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, Evropska konvencija o 
človekovih pravicah in mednarodni standardi o človekovih pravicah, naj hitro izvrši sodbe 
Sodišča Evropske unije in spoštuje primarnost prava Unije ter naj s Komisijo vzpostavi 
neposreden dialog.

Poročevalec je zaskrbljen zaradi nedejavnosti Sveta pri obravnavi spoštovanja načela pravne 
države na Poljskem in države članice poziva, naj čim prej nadaljujejo formalna zaslišanja, da 
bi vanje vključile ves najnovejši in najpomembnejši negativen razvoj dogodkov na področju 
pravne države, demokracije in temeljnih pravic. Še pomembneje, poročevalec poziva Svet, naj 
končno ukrepa v skladu s postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na prepričljive dokaze, kot so 
navedeni v tej resoluciji ter številnih poročilih mednarodnih in evropskih organizacij, sodni 
praksi Sodišča Evropske unije in ESČP ter poročilih organizacij civilne družbe, ugotovi, da v 
Republiki Poljski obstaja očitno tveganje hujše kršitve načela pravne države, in naj v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU na Poljsko naslovi priporočila.

Nazadnje je Komisija pozvana, naj pri obravnavi očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v celoti izkoristi razpoložljive instrumente za ta 
namen, med katerimi sta zlasti hitri postopek za ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču za 
sprejetje začasnih ukrepov.


