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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0569/2018, adresată de X. X., de cetățenie poloneză, privind 
încarcerarea unui politician polonez

1. Rezumatul petiției

Petiționarul declară că un politician polonez este deținut în Polonia de mai bine de doi ani, fiind 
suspectat de spionaj, dar fără a fi condamnat. Petiționarul consideră că deținutul este privat de 
drepturile sale de a-și apăra reputația, de dreptul de acces la dovezi și la consultarea acestora, 
iar prezența sa la audierile în instanță cu privire la prelungirea perioadei de detenție a fost 
restricționată. În mai 2018, curtea de apel a decis prelungirea perioadei de detenție a 
politicianului până în noiembrie 2018. Petiționarul consideră că acest caz este motivat politic și 
solicită instituțiilor UE să reacționeze la presupusele încălcări ale valorilor consacrate în tratate 
și în Carta drepturilor fundamentale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2018. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 septembrie 2019

Observațiile Comisiei 

Așa cum a arătat comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen în răspunsurile din 
10 august 20161 și din 21 februarie 20182 la două întrebări parlamentare, Comisia cunoaște 
cazul politicianului în cauză. Persoana a fost arestată în mai 2016 și a fost reținută din acel 
moment. Comisia cunoaște și faptul că, printr-o decizie judecătorească din 18 decembrie 2018, 
persoanei respective i s-a permis să părăsească temporar locul de detenție, cu condiția, printre 
altele, să depună o cauțiune. Procedurile sunt încă în desfășurare, o audiere având loc la 

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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18 aprilie 2019. 

Concluzie

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni în administrarea 
curentă a justiției în statele membre. Judecarea în cazuri concrete intră în responsabilitatea 
autorităților judiciare din fiecare stat membru.

Într-un sens mai general, Comisia subliniază că își menține angajamentul ferm de a proteja 
legislația UE și respectarea drepturilor fundamentale, precum și valorile pe care se întemeiază 
UE și că va continua să urmărească evoluțiile din Polonia în acest sens.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Observațiile Comisiei 

Așa cum a arătat comisara Jourová în răspunsurile la întrebările cu solicitare de răspuns scris 
din 10 august 20163 și 21 februarie 20184, Comisia cunoaște cazul politicianului în cauză. 
Persoana a fost arestată în mai 2016 și a fost reținută din acel moment. Comisia cunoaște și 
faptul că, printr-o decizie judecătorească din 18 decembrie 2018, persoanei respective i s-a 
permis să părăsească temporar locul de detenție, cu condiția, printre altele, să depună o cauțiune. 
Potrivit informațiilor disponibile public, persoana respectivă a părăsit detenția temporară la 
23 mai 2019. 

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni în administrarea 
curentă a justiției în statele membre. Judecarea în cazuri concrete intră în responsabilitatea 
autorităților judiciare din fiecare stat membru.

Într-un sens mai general, Comisia subliniază că își menține angajamentul ferm de a proteja 
legislația UE și respectarea drepturilor fundamentale, precum și valorile pe care se întemeiază 
UE și că va continua să urmărească evoluțiile din Polonia în acest sens. 

Concluzie 

Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile din Polonia și își păstrează 
angajamentul ferm de a susține dreptul și valorile UE în interesul cetățenilor Poloniei și din 
restul Uniunii Europene.
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