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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0569/2018, внесена от X.X., с полско гражданство, относно 
задържането на полски политик

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че полски политик е бил задържан в Полша в 
продължение на повече от две години по подозрения за шпионаж, но без е да получил 
присъда. Вносителят на петицията счита, че задържаното лице е било лишено от своето 
право да защити репутацията си и да получи достъп до съответните доказателства, както 
и възможност да ги разгледа, и че присъствието му на съдебните заседания, свързани с 
удължаване на срока на задържането му, е било ограничено. През май 2018 г. 
Апелативният съд е постановил удължаване на задържането на политика до ноември 
2018 г. Вносителят на петицията счита, че случаят е политически мотивиран, и призовава 
институциите на ЕС да реагират на предполагаемите нарушения на ценностите, 
залегнали в Договорите и в Хартата на основните права.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 септември 2019 г.

Забележки на Комисията 

Както членът на Комисията по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството 
между половете посочи в своите отговори от 10 август 2016 г.1 и от 21 февруари 2018 г.2 
на два парламентарни въпроса, Комисията е запозната със случая на съответния политик. 
Лицето е задържано през май 2016 г. и оттогава се намира в затвора. Комисията също 

1 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005225-ASW_EN.html
2 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007266-ASW_EN.html
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така е запозната с факта, че с решение на Съда от 18 декември 2018 г. на съответното 
лице е било разрешено да напусне временно затвора, при условие че предостави 
гаранция, наред с другото. Производството все още е в ход и на 18 април 2019 г. бе 
проведено изслушване по делото. 

Заключение

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Комисията няма правомощия да се намесва в ежедневната работа на 
правораздаването на отделните държави членки. Съдебните органи на всяка държава 
членка отговарят за постановяването на решения по конкретни дела.

В по-общ план Комисията подчертава, че продължава да е твърдо решена да отстоява 
правото на ЕС и зачитането на основните права, както и ценностите, на които се основава 
ЕС, и ще продължи да следи развитието на събитията в Полша в тази връзка.

4. Отговор на Комисията, получен на 23 ноември 2020 г.

Забележки на Комисията 

Както членът на Комисията Йоурова посочи в своите отговори на въпросите с искане за 
писмен отговор от 10 август 2016 г.3 и от 21 февруари 2018 г.4, Комисията е запозната 
със случая на съответния политик. Лицето е задържано през май 2016 г. и оттогава се 
намира в затвора. Комисията също така е запозната с факта, че с решение на Съда от 18 
декември 2018 г. на съответното лице е било разрешено да напусне временно затвора, 
при условие че предостави гаранция, наред с другото. Според публично достъпната 
информация, засегнатото лице е напуснало временно затвора на 23 май 2019 г. 

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Комисията няма правомощия да се намесва в ежедневната работа на 
правораздаването на отделните държави членки. Съдебните органи на всяка държава 
членка отговарят за постановяването на решения по конкретни дела.

В по-общ план Комисията подчертава, че продължава да е твърдо решена да отстоява 
правото на ЕС и зачитането на основните права, както и ценностите, на които се основава 
ЕС, и ще продължи да следи развитието на събитията в Полша в тази връзка. 

Заключение 

Комисията ще продължи да следи отблизо събитията в Полша и запазва твърдия си 
ангажимент по отношение на спазването на правото и ценностите на ЕС в интерес на 
гражданите на Полша и на останалата част от Европейския съюз.

3 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005225-ASW_EN.html
4 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007266-ASW_EN.html

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005225-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007266-ASW_EN.html

