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Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse P-002301/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Róża Thun und 
Hohenstein (PPE), Robert Biedroń (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Maria Noichl (S&D), 
Aurore Lalucq (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Juan Fernando 
López Aguilar (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Radka 
Maxová (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katarina Barley 
(S&D), Fabienne Keller (Renew), Maria Walsh (PPE), Eva Kaili (S&D), Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska (PPE), Morten Petersen (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Marek Belka (S&D), 
Pernille Weiss (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tineke Strik 
(Verts/ALE)

Om: Angreb på den polske menneskerettighedskommissærs uafhængighed

Den 15. april 2021 erklærede den polske forfatningsdomstol artikel 3, stk. 6, i loven om 
menneskerettighedskommissæren forfatningsstridig, idet den fastsætter, at den tidligere kommissær 
forbliver i embedet, indtil den nye kommissær er udnævnt. Denne bestemmelse var i 
overensstemmelse med internationale standarder og svarede til gældende regler i flere europæiske 
jurisdiktioner. Det sikrede en uafbrudt beskyttelse af menneskerettighederne og ligebehandling, som 
kommissæren sikrer som ombudsmand og ligestillingsorgan.

I lyset af ovenstående og i betragtning af den retsstridige sammensætning af den polske 
forfatningsdomstol kan afgørelsen kun betragtes som et politisk angreb på kommissærens 
uafhængighed. Den er i strid med retsstatsprincippet, Venedigprincipperne og Kommissionens 
henstilling (EU) 2018/951 om standarder for ligestillingsorganer. Den vil få betydelige negative 
konsekvenser for de grundlæggende rettigheder for alle mennesker, der bor i Polen.

1. I et interview den 9. marts 2021 erklærede næstformand Věra Jourová, at Kommissionen havde 
fremsendt en skrivelse til de polske myndigheder om spørgsmålet om kommissærens 
uafhængighed. Hvorfor fulgte Kommissionen ikke op på den utilfredsstillende reaktion?

2. Hvilke andre skridt agter den nu at tage i denne henseende?

3. Hvilke foranstaltninger agter den at træffe for at forhindre yderligere krænkelser af 
retsstatsprincippet i Polen?


