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A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. 

cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról  

Az Európai Parlament 2018. március 1-jei állásfoglalása a Lengyelországban fennálló 

helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló 

bizottsági határozatról (2018/2541(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikkének (1) bekezdése 

szerinti, a lengyelországi jogállamiságról szóló, 2017. december 20-i indokolással 

ellátott bizottsági javaslatra: Javaslat a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos 

megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra 

(COM(2017)0835), 

– tekintettel a lengyelországi jogállamiságról, valamint az (EU) 2016/1374, 

(EU) 2017/146 és (EU) 2017/1520 ajánlások kiegészítéséről szóló, 2017. december 20-i 

(EU) 2018/103 bizottsági ajánlásra1, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján 

Lengyelországnak az uniós jognak a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvényt 

módosító törvény általi megsértése miatt az Európai Unió Bírósága elé utalásáról szóló 

bizottsági határozatra 2, 

– tekintettel az Európai Parlamentnek a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban 

tapasztalható helyzetéről szóló, 2017. november 15-i állásfoglalására3 és a témával 

kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az Európai Parlamentnek a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban 

tapasztalható helyzetéről szóló, 2017. november 15-i állásfoglalása kimondja, hogy a 

jelenlegi lengyelországi helyzet az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékek súlyos 

megsértésének egyértelmű kockázatát hordozza magában; 

                                                 
1  HL L 17., 2018.1.23., 50. o. 
2  SEC(2017)0560. 
3  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0442. 



 

 

1. üdvözli a Bizottságnak a Lengyelországban fennálló helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. 

cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló, 2017. december 20-i határozatát, és 

támogatja a Bizottságnak a lengyel hatóságokhoz intézett, a problémák kezelésére 

irányuló felhívását; 

2. felszólítja a Tanácsot, hogy az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekkel összhangban cselekedjen gyorsan; 

3.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az eljárás minden szakaszában teljes körűen 

és rendszeresen tájékoztassák a Parlamentet az elért eredményekről és a megtett 

lépésekről; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 

Lengyelország elnökének, kormányának és parlamentjének, a tagállamok kormányainak 

és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak és az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezetnek (EBESZ). 

 


