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Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-002301/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Atacul la adresa independenței comisarului polonez pentru drepturile omului

La 15 aprilie 2021, Curtea Constituțională a Poloniei a declarat neconstituțional articolul 3 alineatul (6) 
din Legea privind comisarul pentru drepturile omului, care prevede că, până la numirea noului 
comisar, fostul comisar va rămâne în funcție. Regulamentul era în concordanță cu standardele 
internaționale și similar cu reglementările în vigoare în mai multe jurisdicții europene. Acesta garanta 
protecția neîntreruptă a drepturilor omului și egalitatea de tratament, pe care comisarul le asigură în 
calitate de Ombudsman și de organism de promovare a egalității.

Având în vedere cele de mai sus și componența ilegală a Curții Constituționale a Poloniei, decizia nu 
poate fi considerată decât un atac politic la adresa independenței comisarului. Aceasta încalcă 
principiul statului de drept, principiile de la Veneția și Recomandarea (UE) 2018/951 a Comisiei 
privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității. Decizia va avea consecințe 
negative semnificative asupra drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor care locuiesc în 
Polonia.

1. În cadrul unui interviu din 9 martie 2021, vicepreședinta Věra Jourová a declarat că Comisia a 
adresat o scrisoare autorităților poloneze cu privire la problema independenței comisarului. De ce 
nu a dat Comisia curs răspunsului nesatisfăcător?

2. Ce alte măsuri intenționează să ia în prezent în această privință?

3. Ce măsuri va lua Comisia pentru a preveni alte încălcări ale statului de drept în Polonia?


