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ja EU:n oikeuden ensisijaisuudesta (2021/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 1, 2, 4 ja 19 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2017 SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annetun komission perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että 
on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta 
(COM(2017)0835),

– ottaa huomioon yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 
16. joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2020/20921 (oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu 
asetus),

– ottaa huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 12. helmikuuta 2021 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2412,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta3,

1 EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
2 EUVL L 57, 18.2.2021, s. 17.
3 EUVL C 395, 29.9.2021, s. 2.



– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman komission 
oikeusvaltiokertomuksesta 20201,

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa 
vakavasti oikeusvaltioperiaatetta2,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman suuntaviivojen 
laatimisesta unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän 
soveltamiseksi3,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden 
vapaudesta ja oikeusvaltion heikkenemisestä edelleen Puolassa4,

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Oikeusvaltiokertomus 2020 – Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa” 
(COM(2020)0580),

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2021 annetun komission tiedonannon 
”Oikeusvaltiokertomus 2021 – Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa” 
(COM(2021)0700),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan 
luettuina;

B. ottaa huomioon, että Puolan pääministeri jätti 29. maaliskuuta 2021 laajalti 
kiistanalaiselle ja laittomalle ”perustuslakituomioistuimelle” kanteen sen 
selvittämiseksi, ovatko EU:n oikeuden ensisijaisuutta ja tehokasta oikeussuojaa 
koskevat SEU-sopimuksen määräykset Puolan perustuslain mukaisia5;

C. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin määräsi 14. heinäkuuta 2021 komission 
SEUT-sopimuksen 279 artiklan nojalla pyytämiä välitoimia, jotka liittyivät Puolan 
korkeimman oikeuden kurinpitojaoston toimintaan sekä oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen vaikuttavien Puolan lainsäädännön säännösten soveltamisen 
keskeyttämiseen6;

D. ottaa huomioon, että Puolan laiton ”perustuslakituomioistuin” katsoi 14. heinäkuuta 
2021 antamassaan tuomiossa, että Puolan tuomioistuinrakennetta koskevat unionin 
tuomioistuimen välitoimimääräykset ovat ristiriidassa Puolan perustuslain kanssa7;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0313.
2 EUVL C 385, 22.9.2021, s. 317.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0348.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0395.
5 Kanne asiassa K 3/21.
6 Unionin tuomioistuimen määräys 14.7.2021, komissio v. Puola, C-204/21 R, 

ECLI:EU:C:2021:593.
7 Perustuslakituomioistuimen tuomio 14. heinäkuuta 2021, asia P 7/20.

https://ruleoflaw.pl/the-president-prosecutor-general-and-sejm-support-the-pms-motion-to-the-constitutional-tribunal-that-leads-to-legal-polexit/


E. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 15. heinäkuuta 2021 asiassa C-791/191 
antamassaan tuomiossa, että tuomareita koskeva Puolan kurinpitomenettely ei ole 
unionin oikeuden mukainen;

F. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 6. lokakuuta 2021 antamassaan 
tuomiossa, että ilman tuomarin suostumusta tapahtuvat siirrot tuomioistuimesta toiseen 
tai saman tuomioistuimen kahden jaoston välillä ovat omiaan heikentämään 
tuomareiden erottamattomuuden ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatteita2;

G. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimen varapresidentti hylkäsi 6. lokakuuta 2021 
Puolan pyynnön peruuttaa unionin tuomioistuimen varapresidentin 14. heinäkuuta 2021 
antama määräys, jossa vaadittiin erityisesti korkeimman oikeuden kurinpitojaoston 
toimivaltaa koskevien kansallisten säännösten soveltamisen keskeyttämistä3;

H. ottaa huomioon, että laiton ”perustuslakituomioistuin” antoi 7. lokakuuta 2021 asiassa 
K 3/21 ratkaisunsa, johon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä, Puolan pääministerin 
29. maaliskuuta 2021 esittämästä pyynnöstä, jossa se totesi, että SEU-sopimuksen 
määräykset ovat ristiriidassa Puolan perustuslain kanssa monin perustein;

I. ottaa huomioon, että 10. lokakuuta 2021 yli 100 000 Puolan kansalaista osoitti 
rauhanomaisesti mieltään kaikkialla Puolassa ilmaistakseen tukensa Puolan EU-
jäsenyydelle;

J. toteaa, että laitonta ”perustuslakituomioistuinta” käytettiin 22. lokakuuta 2020 myös 
poliittisiin tarkoituksiin naisten oikeuksien heikentämiseksi;

K. ottaa huomioon, että asiassa K 3/21 annettu ratkaisu julkaistiin 12. lokakuuta 2021 
Puolan virallisessa lehdessä4, mikä antaa sille lainvoiman Puolan oikeusjärjestelmässä;

L. panee merkille, että myös Euroopan hallintotuomareiden yhdistys on katsonut, että 
laittoman ”perustuslakituomioistuimen” ratkaisu on selvästi vastoin perustavaa 
periaatetta EU:n oikeuden ensisijaisuudesta5;

M. toteaa, että elokuussa 2021 julkaistussa Flash-eurobarometrissä valtaosa vastaajista oli 
samaa mieltä siitä, että EU:n olisi myönnettävä jäsenvaltioille varoja vain sillä ehdolla, 
että niiden hallitus pitää voimassa ja panee täytäntöön oikeusvaltioperiaatteen ja 
demokratian periaatteet; panee merkille, että näin vastanneiden määrä oli erittäin suuri 
myös Puolassa (72 prosenttia)6;

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 15.7.2021, Euroopan komissio v. Puolan tasavalta, asia 
C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.

2 Unionin tuomioistuimen tuomio 6.10.2021, W.Ż., asia C-487/19, ECLI:EU:C:2021:798.
3 Unionin tuomioistuimen määräys 6.10.2021, Euroopan komissio v. Puolan tasavalta, 

asia C-204/21 R-RAP, ECLI:EU:C:2021:834.
4 DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852. 
5 https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-

vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQ
Re48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY 

6 Flash-eurobarometri – Euroopan unionin tila, IPSOS, elokuu 2021.

https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY


N. panee merkille, että Puolassa syyskuussa 2021 ja lokakuussa 2021 tehtyjen erilaisten 
mielipidekyselyjen mukaan vain 5 prosenttia vastaajista toivoi Puolan eroavan EU:sta1, 
90 prosenttia piti myönteisenä Puolan EU-jäsenyyttä2 ja 95 prosenttia katsoi myös, että 
EU:n tuella oli myönteinen vaikutus heidän kaupunkinsa tai alueensa kehitykseen, mikä 
on EU:n keskiarvoa suurempi prosenttiosuus3;

1. pitää erittäin valitettavana laittoman ”perustuslakituomioistuimen” 7. lokakuuta 2021 
antamaa ratkaisua4 , joka on hyökkäys koko EU:n arvoyhteisöä ja lainsäädäntöä vastaan 
ja pyrkii heikentämään EU:n oikeuden ensisijaisuutta, joka kuuluu unionin keskeisiin 
periaatteisiin unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti; 
ilmaisee syvän huolensa siitä, että tämä ratkaisu voi muodostaa vaarallisen 
ennakkotapauksen; korostaa, että laiton ”perustuslakituomioistuin” ei ole laillisesti 
perustettu ja riippumaton5  eikä myöskään pätevä tulkitsemaan Puolan perustuslakia;

2. painottaa, että perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan perusoikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin edellyttää mahdollisuutta saada asiansa käsitellyksi 
riippumattomassa tuomioistuimessa; panee merkille kansallisten 
perustuslakituomioistuinten ja eräiden poliitikkojen toiminnasta johtuvat tähän liittyvät 
kasvavat haasteet ja kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan unionin tuomioistuimen 
keskeistä roolia ja noudattamaan sen ratkaisuja;

3. pitää valitettavana, että aloitteen, jolla kyseenalaistetaan EU:n oikeuden ensisijaisuus 
kansalliseen lainsäädäntöön nähden, teki Puolan nykyinen pääministeri, joka näin jatkaa 
oikeuslaitoksen käyttämistä poliittisen agendansa toteuttamisen välineenä; pitää tätä 
aloitetta valitettavana, sillä se on yksipuolinen päätös kyseenalaistaa EU:n oikeudellinen 
kehys ja sen noudattaminen Puolassa; muistuttaa, että Puolan tasavallan liittyminen 
EU:hun tapahtui ratifioimalla liittymissopimus, kun Puolan kansakunta oli 
kansanäänestyksessä antanut sille hyväksyntänsä; muistuttaa lisäksi, että Puolan 
tasavalta on vapaaehtoisesti sitoutunut noudattamaan perussopimusten määräyksiä ja 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä; tuomitsee oikeuslaitoksen käytön poliittisiin 
tarkoituksiin ja kehottaa Puolan viranomaisia lopettamaan toimeenpano- ja 
lainsäädäntövallan mielivaltaisen käyttämisen vallan kolmijaon ja oikeusvaltion 
heikentämiseen;

4. toteaa, että oikeusjärjestelmää on tarkasteltava kokonaisuudessaan sen määrittämiseksi, 
täyttääkö se tehtävänsä tehokkaan ja riippumattoman tuomioistuinvalvonnan 
harjoittajana, ja torjuu jyrkästi Laki ja oikeus -puolueen (PiS) johtaman nykyisen 
hallituksen toistuvat pyrkimykset perustella Puolan oikeuslaitosta koskevia 
lainsäädäntömuutoksia erityisesti yksittäisillä ja satunnaisilla esimerkeillä eri 
jäsenvaltioista;

5. pitää valitettavana asiassa K 3/21 annetun ratkaisun kielteistä vaikutusta Puolan ja EU:n 
kansalaisiin ja yrityksiin, koska sen vuoksi ei enää voida taata perusoikeutta 
riippumattomaan oikeusjärjestelmään, joka soveltaa täysimääräisesti EU:n säännöstöä ja 

1 Ipsosin OKO.Pressille ja Gazeta Wyborczalle 23.–25. syyskuuta 2021 tekemä kysely. 
Luvut ilmaistu prosentteina.

2 Kantar, 21. syyskuuta 2021.
3 Eurobarometri-tutkimus, lokakuu 2021, https://europa.eu/eurobarometer/api/

deliverable/download/file?deliverableId=77331
4  Ratkaisu asiassa K 3/21.
5  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asia Xero Flor w Polsce sp.z.o.o. v. Puola.

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331


lainsäädäntöä; on huolissaan Puolan ja EU:n kansalaisten asiaan liittyvien 
perusoikeuksien tehokkaasta suojelusta;

6. kiittää kymmeniä tuhansia Puolan kansalaisia, jotka puolustivat rauhanomaisissa 
joukkomielenosoituksissa oikeuksiaan ja vapauksiaan EU:n kansalaisina; yhtyy heidän 
toiveeseensa vahvasta demokraattisesta Puolasta, joka on Euroopan 
yhdentymishankkeen ytimessä;

7. painottaa 22. lokakuuta 2020 annetun ratkaisun (asia K 1/20) lainvastaisuutta ja toteaa, 
että kyseiset naisten lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat tiukat rajoitukset ovat 
laittomia;

8. pelkää, että asiassa K 3/21 annetulla ratkaisulla on voimakas pelotevaikutus puolalaisiin 
tuomareihin ja että se estää heitä käyttämästä EU:n lainsäädännön soveltamiseen 
liittyviä erioikeuksiaan; toistaa tukevansa täysin puolalaisia tuomareita, jotka soveltavat 
edelleen EU:n oikeuden ensisijaisuutta ja pyytävät unionin tuomioistuimelta 
ennakkoratkaisuja, myös asiassa K 3/21 annetun ratkaisun jälkeen, vaikka se voi 
vaarantaa heidän uransa ja jopa johtaa viraltapanoon, erottamiseen tai pakkoeroon;

9. muistuttaa, että EU:n perussopimuksia ei voida muuttaa kansallisen tuomioistuimen 
päätöksellä ja että Puolan perustuslain 91 pykälässä todetaan, että ratifioitu 
kansainvälinen sopimus on osa kansallista oikeusjärjestystä, että sitä on sovellettava 
suoraan ja että sen määräykset ovat ensisijaisia lainvalintatapauksissa; on erittäin 
huolissaan siitä, että Puolan ”perustuslakituomioistuin” on muutettu perustuslain 
tehokkaasta valvojasta viranomaisten laittoman toiminnan laillistamisvälineeksi; 
muistuttaa, että unionin tuomioistuimen ratkaisut eivät heikennä jäsenvaltioiden 
oikeutta tehdä organisaatiomuutoksia oikeuslaitoksessaan;

10. pitää myönteisinä eräiden kansallisten parlamenttien aloitteita keskustella Puolan Laki 
ja oikeus -puolueen johtaman hallituksen viimeaikaisista toimista ja hyökkäyksistä 
EU:n oikeuden ensisijaisuutta vastaan sekä ottaa niihin selkeästi kantaa;

11. toistaa kantansa, että EU:n veronmaksajien rahoja ei saisi antaa hallituksille, jotka 
räikeästi, tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti heikentävät SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettuja arvoja;

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan kiireellisiä ja koordinoituja toimia 
seuraavasti:

– komissio ja neuvosto käynnistävät rikkomusmenettelyjä, jotka koskevat laitonta 
”perustuslakituomioistuinta” koskevaa lainsäädäntöä, sen laitonta kokoonpanoa ja 
sen roolia unionin tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon estämisessä, ja 
pyytävät unionin tuomioistuinta määräämään välitoimia sekä käynnistävät 
rikkomusmenettelyjä ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevän 
korkeimman jaoston, Puolan kansallisen tuomarineuvoston ja Puolan 
syyttäjälaitoksen osalta;

– komissio käynnistää oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annetun 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn Puolan osalta ja palauttaa 
mieliin, että asetuksen 5 artiklassa suojataan lopullisten varojen saajien ja 
edunsaajien rahoituksen saanti ja kehotetaan komissiota tekemään kaikkensa 
varmistaakseen, että maksut suoritetaan;



– komissio ja neuvosto pidättyvät hyväksymästä Puolan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaluonnosta, kunnes Puolan hallitus panee täysin ja 
asianmukaisesti täytäntöön unionin tuomioistuimen ja kansainvälisten 
tuomioistuinten tuomiot, ja varmistavat, että suunnitelman arvioinnissa taataan 
asiaankuuluvien maakohtaisten suositusten, erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden turvaamisen, noudattaminen;

– neuvosto antaa yksiselitteisiä suosituksia, jotka eivät edellytä yksimielisyyttä, 
käsitelläkseen oikeusvaltion periaatteiden rikkomista Puolassa selkeän aikataulun 
mukaan ja toteaa SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta, sekä laajentaa mainitun menettelyn soveltamisalaa niin, 
että se kattaa perusoikeudet ja demokratian;

– komissio ja neuvosto käyttävät valtuuksiaan ja muun muassa keskeyttävät 
maksujen suorittamisen tai tekevät tarvittaessa rahoitusoikaisuja sovellettavan 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen mukaisesti, sillä Puolan 
valvontajärjestelmien tehokkaassa toiminnassa saattaa ilmetä vakavia puutteita, 
jotka johtuvat oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteesta, joka vaarantaa 
menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden;

– komissio ja neuvosto keskustelevat Puolan oikeusvaltiokriisistä Euroopan 
parlamentin puhemiehen läsnä ollessa, muodostavat selkeän kannan ja antavat 
asiasta mahdollisimman tiukan yhteisen julkilausuman, jonka EU:n valtion- ja 
hallitusten johtajat allekirjoittavat tulevassa huippukokouksessaan 21.–22. 
lokakuuta 2021 ja jota koskevista jatkotoimista päätetään kiireesti seuraavassa 
yleisten asioiden neuvostossa;

13. korostaa, että näitä pyyntöjä ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi Puolan kansalle vaan 
keinoksi palauttaa jatkuvasti heikkenevä oikeusvaltio Puolaan; kehottaa komissiota 
käyttämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä, jotta voidaan varmistaa, että Puolan 
kansalaiset ja maan asukkaat eivät menetä EU:n varojen tuomia etuja nykyisen 
hallituksen toimien vuoksi, ja luomaan kanavia, joiden kautta komissio voi hoitaa näitä 
varoja suoraan lopullisille edunsaajille;

14. panee merkille oikeudellisten asioiden valiokunnan 14. lokakuuta 2021 toimittaman 
äänestyksen, jossa kannatettiin kanteen esittämistä unionin tuomioistuimelle komissiota 
vastaan, koska tämä ei ole käynnistänyt oikeusvaltioperiaatetta koskevaa EU:n 
ehdollisuusmekanismia;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille, neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle ja Euroopan neuvostolle.


