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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na dużą liczbę petycji otrzymywanych od obywateli, którzy są 
zaniepokojeni naruszeniami praworządności w ich krajach oraz wpływem takich 
naruszeń na ich życie; podkreśla, że pełna ochrona praw obywateli Unii może zostać 
zapewniona w całej Unii jedynie wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie będą 
przestrzegać wszystkich zasad leżących u podstaw praworządności, ponieważ braki w 
jednym państwie członkowskim mają wpływ na inne państwa członkowskie i Unię jako 
całość;

2. zauważa, że pomimo ponawianych wniosków Parlamentu sprawozdanie Komisji na 
temat praworządności za rok 2020 nie obejmuje obszarów demokracji i praw 
podstawowych; wzywa Komisję do zapewnienia równego traktowania wszystkich 
podstawowych wartości Unii w następnym sprawozdaniu; uważa, że Komisja powinna 
zaangażować w tę coroczną procedurę również niezależnych ekspertów, aby zapewnić 
pełną wiarygodność, a także przedstawiać jasne wskazówki dotyczące działań 
następczych w przypadku stwierdzonych niedociągnięć;

3. wyraża niezadowolenie z faktu, że Rada nie poczyniła postępów w stosowaniu sankcji 
w toczących się postępowaniach na mocy art. 7 TUE, co potwierdza, że Unia jest 
strukturalnie słabo przygotowana do przeciwdziałania naruszeniom praworządności; 
podkreśla, że przy rozwiązywaniu kwestii naruszeń praworządności należy w każdym 
przypadku w pełni i skutecznie wykorzystać wszystkie środki dostępne na szczeblu 
Unii, takie jak postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, procedury zapisane w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów 
i rozporządzeniu w sprawie warunkowości1, w ramach na rzecz praworządności i art. 7 
TUE; zwraca uwagę na wysokie oczekiwania wyrażane przez obywateli w petycjach 
wzywających do właściwej i szybkiej reakcji na takie naruszenia na szczeblu Unii i 
położenia im kresu;

4. ubolewa nad faktem, że reformy przyjęte w niektórych państwach członkowskich 
poważnie zagroziły niezawisłości sądownictwa poprzez zwiększenie wpływu władzy 
wykonawczej i ustawodawczej na jego funkcjonowanie, co skłoniło Komisję do 
wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
i zgłoszenia zastrzeżeń w kontekście procedur przewidzianych w art. 7 TUE;

5. podkreśla, że pandemia COVID-19 potwierdziła znaczenie wzmocnienia niezależnego 
dziennikarstwa i dostępu do pluralistycznych informacji jako kluczowych czynników 
sprzyjających praworządności i demokratycznej rozliczalności, które mogą dostarczać 
obywatelom informacje zweryfikowane pod kątem faktów, a tym samym przyczyniać 
się do walki z dezinformacją; ubolewa nad rosnącą liczbą gróźb fizycznych i nękania w 
internecie, z którymi spotykają się dziennikarze w wielu państwach członkowskich, w 

1 Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2092 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
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szczególności dziennikarki;

6. podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł niedawno2, że 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą mieć możliwość działania bez 
nacisków ze strony państwa, oraz uznaje, że prawo do wolności zrzeszania się jest 
jednym z podstawowych fundamentów demokratycznego i pluralistycznego 
społeczeństwa; jest głęboko zaniepokojony faktem, że niektóre organizacje 
pozarządowe działające w dziedzinie migracji i praw osób LGBTI+ są przedmiotem 
kampanii zniesławiających i borykają się z poważnym ograniczeniem przestrzeni 
obywatelskiej, w której mogą działać;

2 Wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r., Komisja/Węgry, C-78/18, EU:C:2020:476, pkt 112 i 113.


