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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου και την πιθανή 
έγκριση του πολωνικού εθνικού σχεδίου ανάκαμψης (RRF)
(2022/2703(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 7 παράγραφος 1 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας («κανονισμός ΜΑΑ»)1,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία: πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς 
κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας 
(COM(2017)0835),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της 
Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την 
κατάσταση στην Πολωνία2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2022, για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2022 της Πολωνίας και 
τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης 2022 της 
Πολωνίας (COM(2022)0622) (εφεξής «ειδικές ανά χώρα συστάσεις του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου 2022»),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου4,

1 ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
2 ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.
3 ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 317.
4 ΕΕ C 81 της 18.2.2022, σ. 27.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη δημιουργία 
κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας 
για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και την περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην 
Πολωνία6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την κρίση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία και την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2022 σχετικά με το κράτος δικαίου 
και τις συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2022 σχετικά με τις εν εξελίξει 
ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την 
Ουγγαρία9,

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 
της 1ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας για την Πολωνία (COM(2022)0268),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2022 
σχετικά με το κράτος δικαίου και την πιθανή έγκριση του πολωνικού εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης (RRF),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και 
όπως αντανακλώνται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE και 
ενσωματώνονται στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αξίες αυτές, που είναι κοινές στα κράτη μέλη, και τις οποίες όλα τα κράτη 
μέλη έχουν ενστερνιστεί ελεύθερα, αποτελούν το θεμέλιο των δικαιωμάτων όλων των 
ανθρώπων που ζουν στην Ένωση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος 
μέλος των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν αφορά αποκλειστικά 

5 ΕΕ C 99 της 1.3.2022, σ. 146.
6 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 151.
7 ΕΕ C 184 της 5.5.2022, σ. 154.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0074.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0204.
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το συγκεκριμένο κράτος μέλος στο οποίο επέρχεται ο κίνδυνος, αλλά θίγει και τα άλλα 
κράτη μέλη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, την ίδια τη φύση της Ένωσης, τη 
λειτουργία των θεσμικών της οργάνων, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που δρομολόγησε η πολωνική κυβέρνηση, ιδίως 
στο δικαστικό σύστημα, έχουν οδηγήσει σε σοβαρή διάβρωση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση που έλαβε την 1η Ιουνίου 2022 το Σώμα των 
Επιτρόπων σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας για την Πολωνία δεν ήταν ομόφωνη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύνοδο Ολομέλειας του Οκτωβρίου του 2021, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, παρουσίασε τρία κριτήρια για την 
έγκριση του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: διάλυση του 
πειθαρχικού τμήματος του ανώτατου δικαστηρίου· μεταρρύθμιση των πειθαρχικών 
διαδικασιών για τους δικαστές· και αποκατάσταση των δικαστών τους οποίους έθεσε σε 
διαθεσιμότητα το πειθαρχικό τμήμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένα την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να μην εγκρίνουν το προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Πολωνίας ωσότου η κυβέρνηση της Πολωνίας εφαρμόσει πλήρως 
και δεόντως τις αποφάσεις του ΔΕΕ και των διεθνών δικαστηρίων, και να 
διασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση του σχεδίου εγγυάται τη συμμόρφωση με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ιδίως όσον αφορά τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού σώματος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Πολωνία στον τομέα της δικαιοσύνης 
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι τα πρόσφατα νομοσχέδια που τίθενται σε 
ψηφοφορία και οι προτάσεις που συζητούνται δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
όλες τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων και τις 
σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνική Γερουσία 
προσπαθεί να τροποποιήσει τις προτάσεις αυτές προκειμένου να τις ευθυγραμμίσει με 
την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι 
δικαστές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες και/ή 
δεν έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα οι πολωνικές αρχές έλαβαν σειρά μέτρων σε άμεση 
αντίθεση με τις τρεις προϋποθέσεις που έθεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, μεταξύ 
άλλων την αναστολή των καθηκόντων μιας δικάστριας τον Φεβρουάριο του 2022, 
επειδή εφάρμοσε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη, περαιτέρω, ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας διόρισε 
περισσότερους από 200 νέους δικαστές, με πλημμελείς διαδικασίες διορισμού (κατόπιν 
αιτήματος του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου (neo-NCJ)), τους αποκαλούμενους 
«νεο-δικαστές», συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διορισμών στο Ανώτατο 
Δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαρτίου 2022 κατόπιν αιτήματος του 
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υπουργού Δικαιοσύνης: το πολιτικοποιημένο και πλήρως ελεγχόμενο «Συνταγματικό 
Δικαστήριο» (με τη συμμετοχή των αποκαλούμενων «αναπληρωτών δικαστών») 
υπονόμευσε το κύρος του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στην Πολωνία, αμφισβητώντας την ικανότητα του ΕΔΑΔ και των 
πολωνικών δικαστηρίων να εξετάζουν την ορθότητα του διορισμού των δικαστών και 
την ανεξαρτησία του νέου Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΜΑΑ καθορίζει σαφώς τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την κατάρτιση, την έγκριση και την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου, 
ιδίως δε, στο άρθρο 19 και στο παράρτημα V, τα 11 κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή, ειδικότερα για το κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να αποτρέψουν, να εντοπίσουν και να 
διορθώσουν τη διαφθορά, την απάτη και τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση 
των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΜΑΑ επιτάσσει οι 
φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και την εποπτεία να έχουν τη νομική 
εξουσία και τη διοικητική ικανότητα να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
τονίζει ότι η αποτελεσματική δικαστική προστασία αποτελεί προϋπόθεση για τη 
λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
2022, η Επιτροπή δήλωσε ότι η ανεξαρτησία, η αποδοτικότητα και η ποιότητα του 
δικαστικού συστήματος αποτελούν ουσιώδεις συνιστώσες εν προκειμένω, και ότι στην 
Πολωνία το κράτος δικαίου έχει επιδεινωθεί και η ανεξαρτησία του δικαστικού 
σώματος εξακολουθεί να εγείρει σοβαρή ανησυχία, γεγονός που έχει επίσης 
επισημανθεί σε διάφορες αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
του 2022, η Επιτροπή συνέστησε στην Πολωνία να αναλάβει δράση το 2022 και το 
2023, μεταξύ άλλων, για να ενισχύσει το επενδυτικό της κλίμα, ιδίως διαφυλάσσοντας 
την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές 
δημόσιες διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να 
αμβλύνει τις σοβαρότερες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 για τις οικονομίες και 
τους πολίτες της ΕΕ και να συμβάλει θετικά στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της 
ΕΕ, όπως επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, με αυστηρό σεβασμό του κράτους δικαίου 
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή θεωρεί πως το σχέδιο της Πολωνίας περιλαμβάνει 
ορόσημα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
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Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως ότου αποδειχθεί η εκπλήρωση των εν λόγω 
οροσήμων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού 
ΜΑΑ, κανένα σχέδιο που εγκρίθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν είναι επιλέξιμο 
για προχρηματοδότηση·

1. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή, την 1η 
Ιουνίου 2022, του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πολωνίας, το οποίο 
υπέβαλε η Πολωνία στις 3 Μαΐου 2021, δεδομένων των υφιστάμενων και 
συνεχιζόμενων παραβιάσεων από τη χώρα των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 
ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης· επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη τέτοιων παραβιάσεων έχει τεκμηριωθεί 
επαρκώς από πολλές δικαστικές αποφάσεις, αξιολογήσεις και θέσεις των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, μεταξύ άλλων στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και στην εν εξελίξει 
διαδικασία δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, καθώς και από άλλους διεθνείς 
οργανισμούς· υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ 
και η συμμόρφωση με την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν 
μπορούν να γίνονται διαπραγματευτικό χαρτί·

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι όροι που καθορίζονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν προβλέπουν την άμεση επανένταξη όλων των 
δικαστών που είχαν παράνομα τεθεί σε αναστολή στις προηγούμενες θέσεις τους, και 
καλεί την κυβέρνηση της Πολωνίας να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία 
επανένταξής τους στις προηγούμενες θέσεις τους και την Επιτροπή να παρακολουθεί 
και να διευκολύνει τη διαδικασία αυτή· θεωρεί ότι ο δικαστικός έλεγχος της απόφασης 
αναστολής εργασίας μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας των δικαστών· 
αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις τρέχουσες πρακτικές κατά ορισμένων δικαστών, οι 
οποίοι μετατέθηκαν σε άλλη υπηρεσία και/ή υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν κατά την 
επιστροφή τους ή που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παρόμοιων τακτικών κατά 
παράβαση διαφόρων αποφάσεων του πολωνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου·

3. ζητά επιτακτικά από το Συμβούλιο να εγκρίνει το εθνικό σχέδιο της Πολωνίας στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ μόνο αφού η χώρα συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού ΜΑΑ, και δη με το άρθρο 22, με σκοπό, ιδίως, τη διαφύλαξη των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από τη σύγκρουση συμφερόντων και την 
απάτη, και με όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον 
τομέα του κράτους δικαίου, και αφού η Πολωνία εφαρμόσει όλες τις σχετικές 
αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία που βασίζεται στην 
αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών τους δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν υπάρχουν 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου·

4. υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με το κράτος δικαίου και με το άρθρο 2 ΣΕΕ αποτελούν 
προϋποθέσεις για την απόκτηση πρόσβασης στο ταμείο, ότι ο μηχανισμός 
αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου εφαρμόζεται πλήρως στον ΜΑΑ, και ότι θα 
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πρέπει να μην χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΜΑΑ μέτρα τα οποία αντιβαίνουν 
στις αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς πολύ προσεκτικά τους κινδύνους για τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ κατά την εφαρμογή του ΜΑΑ, καθώς και παραβιάσεις ή πιθανές 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου, και να λαμβάνει άμεσα μέτρα σε 
περίπτωση που θα μπορούσαν να θιγούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, σύμφωνα 
με τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου και τον κανονισμό ΜΑΑ·

5. επιμένει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τη θέσπιση επαρκούς συστήματος ελέγχου, 
την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
καταπολέμηση της απάτης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαφθοράς 
αποτελούν προαπαιτούμενα και πρέπει να υλοποιηθούν πριν από την υποβολή της 
πρώτης αίτησης πληρωμής, υπενθυμίζει δε ότι καμία πληρωμή δεν μπορεί να γίνει στο 
πλαίσιο του RRF πριν από αυτή την υλοποίηση·

6. θεωρεί ότι δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές στην Πολωνία στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως ότου εφαρμοστούν πλήρως όλες οι 
σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ· τονίζει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
λογοδοτούν πολιτικά στο Κοινοβούλιο για τις πράξεις τους·

7. λαμβάνει γνώση της απόφασης της Επιτροπής να αναγάγει το κλείσιμο του παράνομου 
πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη μεταφορά πειθαρχικών 
καθηκόντων σε άλλο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την αποδέσμευση κονδυλίων στο πλαίσιο του ΜΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει ισχυρό μηχανισμό επαλήθευσης και δοκιμαστική περίοδο, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο τμήμα θα πληροί τα κριτήρια ενός ανεξάρτητου 
και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει συσταθεί νομίμως, όπως απαιτείται βάσει του 
άρθρου 19 της ΣΕΕ, πριν από την αποδέσμευση κονδυλίων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο ΣΑΑ·

8. υπενθυμίζει ότι η Πολωνία δεσμεύεται από την απόφαση του ΔΕΕ και εξακολουθεί να 
πρέπει να καταβάλλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους ενός εκατομμυρίου EUR έως 
ότου επιληφθεί των αποφάσεων που σχετίζονται με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τη μεταρρύθμιση 
του πειθαρχικού συστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνάδει απόλυτα με τις 
αποφάσεις του ΔΕΕ·

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα ζητήματα που αφορούν το 
παράνομο «Συνταγματικό Δικαστήριο» και το παράνομο «Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο» (NCJ), τα οποία υπονομεύουν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του 
ΕΔΣ, δεν εξετάζονται στα «ορόσημα»· καλεί την Επιτροπή να κινήσει αμελλητί 
διαδικασία επί παραβάσει για το θέμα αυτό·

10. αποδοκιμάζει την έλλειψη ενημέρωσης, ιδίως προς το Κοινοβούλιο, σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των πολωνικών αρχών· αναμένει από την 
Επιτροπή να ενημερώνει άμεσα και τακτικά το Κοινοβούλιο για τυχόν σχετικές 
εξελίξεις·
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11. υπενθυμίζει ακόμη ότι η τήρηση του κράτους δικαίου και η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του ΜΑΑ, και ότι η ικανοποιητική εκπλήρωση των 
οροσήμων και στόχων και η καταβολή των σχετικών πληρωμών προϋποθέτουν ότι δεν 
θα ανατραπούν τα μέτρα τα οποία σχετίζονται με ορόσημα και στόχους που έχουν ήδη 
εκπληρωθεί ικανοποιητικά· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μην εκταμιεύει 
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, να ανακτά κονδύλια όταν δεν πληρούνται πλέον 
οι προϋποθέσεις αυτές·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και την υπεροχή του 
δικαίου της ΕΕ·

13. υπενθυμίζει ότι σκοπός του ΜΑΑ είναι η ενίσχυση της ανάκαμψης και της 
ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένης της 
Πολωνίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω των ενεργειών της 
πολωνικής κυβέρνησης, η χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας δεν έχει ακόμη φτάσει στον λαό και τις περιφέρειες της Πολωνίας·

14. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


