
Plenary sitting

27.06.2016

PROJEKT REZOLUCJI
Na podstawie Art. 123 Regulaminu

Ostatnie wydarzenia w Polsce oraz ich wpływ na prawa podstawowe zdefiniowane
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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce oraz ich
wpływ na prawa podstawowe zdefiniowane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Parlament Europejski

- Uwzględniając artykuły 2, 3, 4, 5 oraz 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) 
definiujące kategorie i obszary kompetencji UE;

- uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i zasadę pomocniczości;

- uwzględniając Protokół 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
do Polski i Zjednoczonego Królestwa

- uwzględniając Deklarację Nr 1 w sprawie Karty Praw Podstawowych UE, dołączoną do TUE; 

- uwzględniając Deklarację Nr 61 Polski w sprawie  Karty Praw Podstawowych UE, dołączoną do 
TUE; 

- uwzględniając ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016

- uwzględniając Art 123 (2) Regulaminu;

A. Mając na uwadze, że obecny rząd polski został ustanowiony na podstawie przejrzystej,
demokratycznej procedury opartej na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;;

B. Mając na uwadze, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje wszystkie instytucje
publiczne do przestrzegania prawa;

C. Mając na uwadze, że, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organizację
Trybunału Konstytucyjnego i tryb jego postępowania określa ustawa, uchwalona przez polski
Parlament

D. Mając na uwadze, że na podstawie artykułów 2-6 TFEU, obszary dotyczące moralności
publicznej i prawa rodzinnego są wyłączone z kompetencji Unii Europejskiej i pozostają w
wyłącznej sferze decyzji Państw Członkowskich;

E. Mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych UE odnosi się do działań Unii oraz Państw
Członkowskich tylko w tym stopniu, w którym wdrażają one unijną legislację; 

F. Mając na uwadze, że obowiązywanie Karty Praw Podstawowych UE w Polsce jest ograniczone
zapisami Protokołu 30 do TUE;  dodatkowo, mając na uwadze, że Deklaracja Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Nr 61) podkreśla, iż  “Karta
w żaden sposób nie narusza prawa Państw Członkowskich do stanowienia prawa w zakresie
moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej
oraz poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka”.

G. Mając na uwadze, że Deklaracja w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Nr 1)
mówi, iż  “Karta nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii na dziedziny leżące poza
kompetencjami Unii, nie ustanawia nowych uprawnień ani zadań Unii, ani też nie zmienia
uprawnień i zadań określonych w Traktatach"

H. Mając na uwadze, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, takich jak Malta, Niemcy,
Francja i Irlandia, funkcjonują ruchy obywatelskie, opowiadające się za wprowadzeniem
zakazu aborcji i mające pełne prawo do takich działań w demokratycznym społeczeństwie;
mając na uwadze, że organizacje pozarządowe w Polsce, stanowiące część ruchu społecznego,
zgromadziły prawie 500 000 podpisów pod wnioskiem o zaostrzenie ustawy aborcyjnej; Mając
na uwadze, że inicjatywa w sprawie zmiany obowiązujących przepisów w żaden sposób nie
wyszła od strony rządu polskiego;



I. Mając na uwadze, że trwa proces konsultacji Komisji Europejskiej z polskim rządem w sprawie
Trybunału Konstytucyjnego; mając na uwadze, że po ostatniej wizycie w Polsce,
Wiceprzewodniczący Timmermans powiedział, iż polski rząd ma pełne prawo wdrażania
programów, które obiecał obywatelom oraz zarekomendował kontynuację formatu swoich
wizyt w Polsce;

J. Mając na uwadze, że podstawy prawne funkcjonowania tzw. unijnej procedury monitorowania
praworządności są kwestionowane;

K. Mając na uwadze, że dnia 16 sierpnia 2016 rząd polski opublikował 21 wyroków Trybunału
Konstytucyjnego;

L. Mając na uwadze, że plany zwiększenia wyrębu drzew na terenie Białowieskiego Parku
Narodowego stanowią część projektu zwalczania na tych obszarach leśnych inwazji kornika
drukarza, powodującego masowe wymieranie drzew oraz zmiany w środowisku naturalnym, w
tym przez podniesienie poziomu wód, co stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności terenu;

1. Podkreśla, że na podstawie Protokołu Nr 30 polski rząd nie jest związany zasadami zapisanymi
w Karcie Praw Podstawowych UE, chyba że te zasady są uznane przez prawo lub praktyki w
Polsce;

2. Podkreśla, że na mocy art. 5 TEU określającego zasadę pomocniczości, w dziedzinach, które nie
należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i  tylko w takim
zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób
wystarczający przez Państwa Członkowskie; 

3. Podkreśla, że sfery takie jak wolność i sprawiedliwość, a także ochrona środowiska są
kompetencjami współdzielonymi na mocy art. 4 TFUE, “kutura” jest dziedziną, w której UE
może jedynie wspierać lub koordynować działania Państw Członkowskich, zaś obszary
moralności publicznej oraz prawa rodzinnego są wyłączone z kompetencji UE;

4. Zaznacza tym samym, że nowe projekty legislacyjne takie jak ustawa antyterrorystyczna, zmiany
w kodeksie postępowania karnego, ustawie o prokuraturze czy ustawie medialnej nie powinny
być przedmiotem ingerencji instytucji UE, jako że na podstawie zasady pomocniczości ich cele
zostaną najlepiej zrealizowane przez polskie władze;

5. Ponownie przypomina, że zmiany w regulacjach dotyczących aborcji nie są obecnie
przedmiotem obrad Sejmu i zdecydowanie odrzuca jakąkolwiek ingerencję instytucji UE w sferę
moralności publicznej oraz prawa rodzinnego, jako że kwestie te mogą być regulowane jedynie
przez państwa członkowskie;

6. Zwraca uwagę na fakt, że Trybunał Konstytucyjny jest związany prawem przyjętym przez
Parlament; podkreśla, że jego wyrok ogłaszający niekonstytucyjność tej ustawy stanowi
pogwałcenie zasady kontroli i równowagi, uniemożliwiając Parlamentowi skorzystanie z
konstytucyjnego prawa do decydowania o organizacji i trybie postępowania Trybunału
Konstytucyjnego; podkreśla, że stawia to Trybunał Konstytucyjny ponad wszystkimi innymi
instytucjami konstytucyjnymi i samą Konstytucją;  

7. Przypomina, że kryzys konstytucyjny rozpoczął się podczas kadencji poprzedniego Parlamentu,
który przyjął ustawę umożliwiającą Parlamentowi wybieranie sędziów TK na okres po
wyborach, która została następnie uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał; przypomina
również, że niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w tym sam Prezes Trybunału,
aktywnie uczestniczyli w pracach komisji odpowiedzialnej za powstanie tej ustawy i nie byli
przeciwni tym rozwiązaniom w owym czasie

8. Podkreśla, że rząd wykazał się dobrą wolę i zareagował na żądania Komisji Europejskiej i
Komisji Weneckiej poprzez przygotowanie nowej ustawy o TK i publikację 21 werdyktów



Trybunału; zauważa, że publikacja ta eliminuje jakąkolwiek istniejącą niepewność dualizm
prawny;

9.  Zauważa, że trwają konsultacje między Komisją Europejską i Polską; podkreśla,  że na mocy
decyzji Marszałka Sejmu RP powołana została grupa ekspertów, otwarta dla przedstawicieli
wszystkich partii wchodzących w skład parlamentu, której zadaniem było opracowanie zaleceń
dla dalszych prac oraz wdrożenie, w najszerszym możliwym zakresie, zaleceń Komisji
Weneckiej; zaznacza, że grupa ta zakończyła swoją pracę, a jej rezultaty zostały opublikowane i
przekazane Komisji Europejskiej przez stronę polską;

10. Podkreśla, że działania rządu w Puszczy Białowieskiej było nie tylko konieczne, aby
uratować las, ale także zgodne z prawem UE, np. z. Dyrektywą Siedliskową (92/43/EWG); brak
działania skutkowałby ogromną szkodą dla różnorodności biologicznej

11. Wzywa przywódców unijnych instytucji oraz Państw Członkowskich, aby uznali wyniki
referendum w Wielkiej Brytanii za znak szerszego niezadowolenia; wzywa, aby zastanowili się
oni nad koniecznymi zmianami, które przybliżyłyby proces decyzyjny do obywateli oraz
zagwarantowały lepsze przestrzeganie zasady pomocniczości;

12. Poleca swojemu Przewodniczącemu przekazać tekst niniejszej Rezolucji Komisji Europejskiej,
Radzie, Państwom Członkowskim UE, Radzie Europy oraz Europejskiej Komisji dla Demokracji
przez Prawo. 
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