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Parlament Europejski wezwał w czwartek rządy państw UE do szybkiego
zajęcia stanowiska w sprawie wystąpienia w Polsce wyraźnego ryzyka
poważnego naruszenia wartości UE.
Parlament 422 głosami za, przy 147 głosach sprzeciwu i 48
wstrzymujących się poparł wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie
przez Radę artykułu 7.1 Traktatu o UE wobec Polski i wezwał polskie
władze do podjęcia kroków mających na celu rozwiązanie problemów.
Posłowie wzywają w rezolucji Radę (ministrów z państw członkowskich)
do podjęcia szybkich działań zgodnie z procedurą 7 ust. 1 traktatu.
Oczekują też, że Komisja i Rada będą regularnie udzielały Parlamentowi
pełnych informacji o działaniach podejmowanych na każdym etapie
procedury i o dokonywanych postępach.
Już wcześniej, w rezolucji przyjętej 15 listopada 2017, Parlament
uznał, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia
unijnych wartości wymienionych w artykule 2 Traktatu o UE.
Procedura
Art. 7 Traktatu UE nigdy wcześniej nie był stosowany. Określa on
procedurę zapobiegania naruszeniom wartości Unii Europejskiej.
Przewiduje też możliwość nałożenia sankcji na państwo członkowskiego,
które dopuszcza się „poważnego i stałego naruszenia” artykułu 2.
Na mocy art. 7 ust. 1, na wniosek jednej trzeciej państw
członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada
(ministrowie UE) może stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego
naruszenia wartości UE przez państwo członkowskie. Decyzja Rady wymaga
poparcia większości czterech piątych jej członków oraz zgody
Parlamentu Europejskiego. Aby zapobiec naruszaniu unijnych zasad Rada
może również skierować zalecenia do danego kraju.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 naruszenie wartości UE może zostać stwierdzone
przez Radę Europejską (głowy państw lub rządów UE) na wniosek jednej
trzeciej państw członkowskich UE lub Komisji Europejskiej. W tym
przypadku Rada Europejska musi podjąć decyzję jednomyślnie, a
Parlament musi wyrazić zgodę.
Artykuł 7 ust. 3 może stanowić podstawę prawną do nałożenia sankcji,
polegającej na przykład na tymczasowym odebraniu Polsce prawa głosu w
Radzie.
Treść rezolucji PE dostępna pod adresem
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8
-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

2 / 2
Phoca PDF

