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Právny štát v Poľsku: Európsky parlament
podporuje prijatie opatrení zo strany EÚ
 

Rada by mala rýchlo rozhodnúť, či v Poľsku existuje riziko porušenia hodnôt EÚ 
Poľské orgány sa musia situáciou zaoberať a problémy vyriešiť 
Obavy poslancov: deľba moci, nezávislosť súdnictva, základné práva
 

Európsky parlament vo štvrtok vyzval vlády členských štátov, aby urýchlene rozhodli, či
v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ, a pokiaľ áno, aby navrhli
riešenia.
 
Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 422 (za): 147 (proti): 48
(zdržalo sa hlasovania) podporili návrh Európskej komisie na aktiváciu článku 7 ods. 1 Zmluvy o
EÚ, ktorý stanovuje postup v situáciách, kedy môže existovať riziko vážneho porušenia hodnôt
EÚ. Poľské orgány by sa podľa pléna mali  venovať problémom ohrozujúcim právny štát a
vyriešiť  ich.
 
 
 
Poslanci vyzvali Radu (ministrov) EÚ, aby urýchlene prijala opatrenia podľa článku 7 ods. 1
Zmluvy o EÚ a aby Parlament  pravidelne a  v  plnom rozsahu informovala  o  dosiahnutom
pokroku a  opatreniach prijímaných v  každej  etape postupu.
 
 
 
Parlament v nelegislatívnom uznesení z 15. novembra 2017 uviedol, že v Poľsku v súčasnosti
existuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ, okrem iného v oblasti právneho štátu.
Obavy poslancov sa týkali najmä možného narušenia deľby moci, nezávislosti súdnictva a
základných práv v krajine.
 
 
 
Postup
 
 
 
Článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý nebol dosiaľ nikdy aktivovaný, popisuje mechanizmus, ktorý by
mal pomôcť predchádzať porušovaniu hodnôt EÚ, ako aj postup rozhodovania o sankciách voči
členskému štátu, ktorý sa už porušenia hodnôt dopustil.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0442


 
 
Podľa čl. 7 ods. 1 môže Rada (ministrov) EÚ - na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny
členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie - rozhodnúť, že existuje
jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ zo strany niektorého členského štátu. Rozhodnutie
Rady musí byť prijaté štvorpätinovou väčšinou jej členov a musí ho odsúhlasiť aj Európsky
parlament.  Rada tiež  môže v  snahe predísť  hroziacemu porušeniu  hodnôt  EÚ adresovať
členskému štátu  vhodné odporúčania.
 
 
 
O existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ môže podľa čl. 7 ods. 2
rozhodnúť Európska rada (hlavy štátov a vlád EÚ), a to na návrh jednej tretiny členských štátov
alebo  Európskej  komisie.  Rozhodnutie  však  musí  Európska  rada  prijať  jednomyseľne  a
následne  ho  musí  potvrdiť  Európsky  parlament.
 
 
 
Prípadné sankcie, napríklad pozastavenie hlasovacieho práva členského štátu, môže Rada
uložiť  na základe postupu popísaného v  čl.  7  ods.  3.  Rozhodnutie  prijíma kvalifikovanou
väčšinou.
 
 
 
 
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: #Article7 #RuleofLaw  @TimmermansEU
 
 
 
Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 01.03.2018)
Sledujte rozpravu zo záznamu (28.02.2018)
Think tank EP: Mechanizmus EÚ na ochranu právneho štátu (január 2016)
Audiovizuálny materiál
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1519835051162
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_1901_pk
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