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Parlament domaga się prawnie wiążącego,
skutecznego mechanizmu ochrony wartości UE
 

Rezolucja w sprawie ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych we
wszystkich państwach członkowskich 
UE jest „strukturalnie słabo przygotowana” do radzenia sobie z naruszaniem wartości
leżących u jej podstaw 
Wniosek Parlamentu zawiera aspekty prewencyjne i naprawcze
 

Coroczne zalecenia dla krajów UE muszą być powiązane z mechanizmem przestrzegania
wartości UE, konsekwencjami za uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i
skutkami budżetowymi.
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Posłowie oczekują, że Komisja odpowie na ich kompleksową propozycję rocznego cyklu monitorowania wartości UE.
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W przyjętej w środę rezolucji, przy 521 głosach za, 152 przeciw i 21 wstrzymujących się od
głosu, Parlament Europejski przedstawia swój wniosek dotyczący mechanizmu UE mającego
na celu ochronę i wzmocnienie demokracji, praworządności i praw podstawowych.
 
Potrzeba skutecznego mechanizmu
 
W  rezolucji  powtórzono  obawy  posłów  dotyczące  „wzrostu  i  utrwalania  się  tendencji
autokratycznych i nieliberalnych” pogłębionych dodatkowo przez COVID-19, a także „korupcji,
dezinformacji i zawłaszczania państwa” w kilku państwach UE. Stwierdzono też, że Unia nie
dysponuje narzędziami niezbędnymi do zaradzenia „bezprecedensowemu i nasilającemu się
kryzysowi wartości leżących u jej podstaw” i wskazano na niezdolność Rady do osiągnięcia
istotnych postępów w procedurach z art. 7. Zauważono, że „pozwala to na dalsze odchodzenie
od wartości”.
 
Należy skutecznie chronić porządek prawny Unii Europejskiej, podstawowe prawa jej obywateli i
jej międzynarodową wiarygodność przed osłabieniem wartości określonych w art. 2. Dlatego
posłowie  proponują  przebadane  naukowo  narzędzie,  które  byłoby  oparte  na  dowodach,
stosowane jednakowo, obiektywnie i sprawiedliwie wobec wszystkich państw członkowskich i
byłoby zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.
 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rocznego cyklu monitorowania wartości
Unii.
 
Nowy  roczny  cykl  monitorowania  musi  obejmować  aspekty  prewencyjne  i  naprawcze
koncentrujące się na zaleceniach dla poszczególnych krajów, zawierać harmonogram i cele
powiązane z konkretnymi środkami, w tym procedurami określonymi w art. 7, postępowaniami w
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz skutkami budżetowymi (po
wejściu w życie). Wniosek Parlamentu wzmocniłby i zastąpił istniejące mechanizmy, takie jak
sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności.
 
Cytat
 
„Nasza propozycja zastępuje jednym rocznym cyklem monitorowania kilka narzędzi,  które
okazały się nieskuteczne. Nierozwiązanie poważnych problemów zidentyfikowanych w tym
obszarze może prowadzić do podjęcia konkretnych środków naprawczych, które byłyby bardziej
skuteczne niż nasze obecne, niespójne ramy, zwłaszcza gdy te środki zostaną powiązane ze
skutkami budżetowymi. Zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego byłoby potężnym
sygnałem, że UE poważnie podchodzi do ochrony swoich podstawowych wartości”, powiedział
sprawozdawca Michal Šimečka (Renew, SK).
 
Kolejne kroki
 
Posłowie  do  Parlamentu  będą  czekać  na  przedstawienie  przez  Komisję  wniosku
ustawodawczego  w  oparciu  o  tę  rezolucję.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103746/MICHAL_SIMECKA/home


Tło
 
Od 2016 r. Parlament domaga się ustanowienia stałego mechanizmu ochrony demokracji i
praworządności. Od 2018 r. Parlament nalega, aby takie nowe narzędzie było powiązane z
ochroną budżetu Unii Europejskiej, gdy państwo członkowskie konsekwentnie nie przestrzega
zasad praworządności. Posłowie uznali również, że użytecznym już istniejącym narzędziem, z
którego można korzystać, jest europejski semestr.
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Przyjęty tekst (7.10.2020)
Nagranie debaty (5.10.2020)
Ścieżka proceduralna
Praworządność w państwach członkowskich: jak może zareagować UE (infografika)
Europejski mechanizm praworządności – nota informacyjna Komisji Europejskiej
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego: „Wstępna ocena europejskiej wartości dodanej w
odniesieniu do unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw
podstawowych” (30.09.2020)
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego: „Ochrona praworządności w UE: istniejące
mechanizmy i możliwości ich ulepszenia” (6.11.2019
Nieodpłatne zdjęcia i materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2072(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/praworzadnosc-w-panstwach-czlonkowskich-jak-moze-zareagowac-ue
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_pl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice
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