
 
Parlament gotowy do wniesienia pozwu przeciwko
Komisji za brak ochrony budżetu UE
 
Parlament ostrzega Komisję, że pozwie ją do sądu, jeśli nadal będzie zwlekać z
zastosowaniem mechanizmu warunkowości państwa prawa.
 
W przyjętej w czwartek rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie
przypominają, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ
na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską, że jeśli nie wypełni
ona swoich  zobowiązań wynikających z  rozporządzenia  w sprawie  warunkowości,  tj.  nie
podejmie  wszelkich  właściwych  środków  w  celu  ochrony  interesów  finansowych  Unii  i
zabezpieczenia wartości UE, Parlament "uzna to za zaniechanie działania", a następnie pozwie
Komisję do Trybunału na podstawie art. 265 TFUE.
 
Posłowie  podkreślają,  że  obowiązujące  przepisy  muszą  być  stosowane  i  "nie  mogą  być
uzależnione od przyjęcia wytycznych", które Komisja, jak deklaruje, właśnie opracowuje. W
rezolucji  podkreślono  jednak,  że  jeśli  rzeczywiście  Komisja  uznaje  takie  wskazówki
wykonawcze za konieczne, musi je przygotować najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., oraz, przed
ich przyjęciem, uzyskać opinię Parlamentu. Podkreśla się w nich znaczenie bezzwłocznego
stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości budżetowej, zwłaszcza w kontekście
zbliżającej się wypłaty środków z funduszu odbudowy NextGenerationEU.
 
Kontekst
 
Przyjęta dziś przez Parlament rezolucja stanowi podsumowanie debaty, która odbyła się na
poprzedniej  sesji  plenarnej.  Posłowie  podkreślili  wówczas po raz  kolejny,  że  mechanizm
warunkowości w zakresie praworządności wszedł w życie 1 stycznia 2021. Prawie wszyscy
mówcy przypominali, że rozporządzenie jest prawnie wiążące mimo konkluzji Rady Europejskiej
w  tej  sprawie,  które  nie  wywołują  żadnych  skutków  prawnych,  i  pomimo  toczących  się
postępowań przed TSUE, które nie mają skutku zawieszającego. Mechanizm warunkowości
praworządności  jest  nowym narzędziem ochrony finansów UE, który pozwala zablokowac
wypłaty funduszy unijnych państwom członkowskim naruszającym zasady panstwa prawnego.
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https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99233/panstwo-prawa-i-fundusze-parlament-chce-zastosowania-mechanizmu-warunkowosci
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL#LI2020433EN.01000101.doc
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201215IPR94024/rule-of-law-mechanism-applies-without-further-delay-as-of-1-january-meps-stress
https://www.consilium.europa.eu/media/47337/1011-12-20-euco-conclusions-pl.pdf


Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Tekst rezolucji zostanie opublikowany tutaj (procedura 2021/2582/RSP; data 25.03.2021)
Ścieżka ustawodawcza
Debata plenarna (wideo 11.03.2021)
General regime of conditionality for the protection of the Union's budget
Protection of the Union's budget in case of 'rule of law' deficiencies (Parlamentarne Biuro
Analiz - grudzień 2020 r.)
Kalendarz ustawodawczy (po angielsku)
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Państwo prawa w Polsce - materiały audiowizualne
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2582(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/application-of-regulation-ec-20202092-the-rule-of-law-conditionality-mechanism-opening-statement-by-commission_I203259-V_v
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/conditionality-regime_pl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://twitter.com/EP_BudgControl

