
 
Polonia: „Tribunalul Constituțional” este ilegitim și
necalificat să interpreteze Constituția
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• „Tribunalul Constituțional” al Poloniei este „un instrument de legalizare a activităților ilegale
ale autorităților”

• Fără bani din partea UE pentru guvernele care subminează în mod flagrant, intenționat și
sistematic valorile UE

• UE trebuie să protejeze poporul polonez, care rămâne într-o proporție covârșitoare pro-
european

Zeci de mii de protestatari pașnici din Polonia au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva deciziei Tribunalului ©Wojtek RADWANSKI /
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Parlamentul condamnă încercarea de a submina supremația dreptului UE și solicită
Consiliului și Comisiei să protejeze de urgență cetățenii polonezi și europeni.
 
Într-o rezoluție adoptată joi cu 502 voturi pentru, 153 împotrivă și 16 abțineri, eurodeputații au
subliniat faptul că „Tribunalul Constituțional” al Poloniei 
 
 nu  este  valid  și  independent  din  punct  de  vedere  juridic  și  nici  calificat  să  interpreteze
Constituția țării. În urma dezbaterii aprinse din plen de marți cu prim-ministrul polonez și cu
președinta  Comisiei,  Ursula  von der  Leyen,  eurodeputații  „regretă  profund”  decizia  din  7
octombrie  2021
 
 „ca  atac  împotriva  comunității  europene de valori  și  legi  în  ansamblul  său”  și  afirmă că
Tribunalul  a  fost  transformat  „într-un  instrument  de  legalizare  a  activităților  ilegale  ale
autorităților”.
 
Parlamentul felicită zecile de mii de protestatari pașnici din Polonia, care au ieșit în stradă
pentru a protesta împotriva deciziei Tribunalului, precum și dorința lor de a avea o Polonie
democratică puternică, în centrul proiectului european. Eurodeputații își reiterează sprijinul
pentru judecătorii  polonezi care aplică în continuare supremația dreptului UE și sesizează
Curtea Europeană de Justiție, în pofida riscului la adresa carierei lor.
 
Eurodeputații subliniază că, în conformitate cu Constituția Poloniei, tratatele UE sunt direct
aplicabile în ordinea sa juridică și au prioritate în cazul unui conflict cu dreptul intern. Aceștia îl
acuză pe prim-ministrul  polonez care „continuă să folosească abuziv  sistemul  judiciar  ca
instrument  de realizare a programului  său politic”  și  afirmă că Polonia este în continuare
angajată în mod voluntar  să respecte tratatele și  jurisprudența Curții  Europene Justiție.
 
Acțiuni de restabilire a statului de drept, fără a aduce prejudicii cetățeniilor
 
Parlamentul solicită să nu se acorde bani ai contribuabililor UE guvernelor care „subminează în
mod flagrant,  intenționat  și  sistematic”  valorile  europene, invitând Comisia și  Consiliul  să
acționeze,  inclusiv prin:
 
- Lansarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii  obligațiilor și solicitarea unor măsuri
provizorii  de către Curtea de Justiție a UE;
 
- Declanșarea prevederilor Regulamentului privind regimul de condiționalitate;
 
- Abținerea de la aprobarea planului polonez de redresare și reziliență;
 
- Declararea existenței unui risc clar de încălcare gravă a statului de drept de către Polonia, în
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratat;
 
-  Întreruperea  sau  suspendarea  plăților,  având  în  vedere  riscul  unor  deficiențe  grave  în
sistemele  de  control;
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211014IPR14911/polonia-pe-solicita-respectarea-suprematiei-dreptului-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211014IPR14911/polonia-pe-solicita-respectarea-suprematiei-dreptului-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007


-  Discutarea crizei  la summitul  din 21-22 octombrie și  emiterea unei  declarații  comune în
termenii  cei  mai  fermi cu putință de către șefii  de stat  și  de guvern din UE.
 
Eurodeputații subliniază că aceste acțiuni nu sunt menite să pedepsească poporul polonez, ci
să restabilească statul de drept, având în vedere deteriorarea continuă a acestuia, și solicită
Comisiei să găsească mecanisme care să permită ca finanțarea să ajungă la beneficiarii direcți.
 
Context
 
 
Rezoluția subliniază faptul că, potrivit unei serii de sondaje realizate în Polonia în septembrie și
octombrie 2021, doar 5% dintre respondenți au declarat că ar dori ca Polonia să părăsească UE
 
. 90% au apreciat pozitiv aderarea Poloniei la UE
 
,  iar 95% (peste media UE) au considerat că sprijinul  UE a avut un impact pozitiv asupra
dezvoltării  orașului  sau a regiunii  lor
 
.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (21.10.2021)
Parlamentul pregătește proceduri judiciare împotriva Comisiei privind mecanismul statului de
drept (20.10.2021) (EN)
Polonia: Atacurile asupra libertății mass-mediei și a ordinii juridice a UE trebuie să înceteze
(16.09.2021) (EN)
Polonia: Consiliul trebuie să „acționeze în sfârșit” pentru a proteja minoritățile și statul de drept
(17.09.2020) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/parliament-prepares-legal-proceedings-against-commission-over-rule-of-law-mechanism
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/parliament-prepares-legal-proceedings-against-commission-over-rule-of-law-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11928/poland-attacks-on-media-freedom-and-the-eu-legal-order-need-to-stop
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11928/poland-attacks-on-media-freedom-and-the-eu-legal-order-need-to-stop
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://twitter.com/EP_Legal
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https://twitter.com/EP_Justice

