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STAŁY  PRZEDSTAWICIEL  KANCELARI I  SENATU  
PRZY  UNI I  EUROPEJSKIEJ  

MIĘDZYPARLAMENTARNE SPOTKANIE KOMISJI SPRAW WOLNOŚCI 
OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 
W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Spraw Konstytucyjnych (LIBE)  

z przedstawicielami parlamentów narodowych pt. „Stan praworządności w UE”,  

w którym wzięło udział 47 parlamentarzystów krajowych. Celem spotkania była ocena 

drugiego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat praworządności w UE z 2021 r. 

pod kątem sprawozdania monitorującego Komisji LIBE w tej sprawie oraz prac nad 

ustanowieniem mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw 

podstawowych (DRF).     

 

Rozpoczynając posiedzenie, przewodniczący Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

podkreślił rolę sprawozdania w ugruntowaniu praworządności w Unii Europejskiej  

i wskazał działania Komisji LIBE. Wymienił sprawozdania dotyczące przestrzegania 

praworządności, wolności mediów oraz dopuszczalności aborcji w Polsce, sytuacji na 

Węgrzech, stanu sądownictwa na Litwie oraz misje do Bułgarii, na Słowację i do 

Słowenii. Zwrócił również uwagę na wykraczające poza poszczególne państwa 

członkowskie zjawisko uciszania mediów, tzw. strategiczne powództwa zmierzające 

do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) oraz prace nad wynegocjowaniem 

kompleksowego i prewencyjnego mechanizmu dotyczącego praw ochrony 

demokracji, praworządności i praw podstawowych. 

 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/243348/Updated%20List%20of%20Participants%20LIBE%20ICM%20Rule%20of%20law%209%20Dec%202021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0700
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W czasie pierwszej części spotkania poświęconej stanowi praworządności w UE 

wystąpili m.in. przedstawiciele Rady, Komisji, prelegenci z francuskiego Zgromadzenia 

Narodowego i Senatu oraz słoweńskiego izby niższej.   

Gašper DOVŽAN, słoweński wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że rządy 

prawa stanowią ważną część programu prezydencji słoweńskiej, dodając, że 

prezydencja z zadowoleniem przyjmuje publikację drugiego sprawozdania Komisji na 

temat praworządności. Pokazuje ono również, że w zakresie praworządności w UE 

nadal zachodzą istotne zmiany, na które nie jest odporne żadne państwo członkowskie 

i pozostaje jeszcze sporo miejsca na dalszą poprawę. Zaznaczył, że sprawozdania na 

temat praworządności powinny opierać się na wiarygodnych kryteriach oraz 

wiarygodnych i porównywalnych źródłach. Z kolei dialogowi na ten temat w Radzie 

przyświecają zasady obiektywizmu, niedyskryminacji i równego traktowania 

wszystkich państw członkowskich. Dodał, że ważne jest również zrozumienie istotnych 

okoliczności, podobieństw i różnic między państwami członkowskimi i instytucjami 

UE. Poinformował, że w Radzie ds. Ogólnych odbyły się dwie debaty nt. 

praworządności. Pierwsza ogólna debata odbyła się z inicjatywy prezydencji w 

październiku i dotyczyła drugiego sprawozdania Komisji na temat praworządności. 

Skupiła się ona na instytucjonalnych mechanizmach kontroli, kwestiach dotyczących 

ograniczaniu pandemii. Z kolei debata ws. poszczególnych krajów została 

przeprowadzona w listopadzie i dotyczyła stanu praworządności w Chorwacji, na 

Cyprze, Litwie i Łotwie oraz we Włoszech. Dodał, że prezydencja wspiera wszelkie 

działania w sprawie przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.   

Didier REYNDERS, komisarz ds. sprawiedliwości, powiedział, że sprawozdanie Komisji 

Europejskiej ws. praworządności przyjęte w dniu 20 lipca stanowi podstawę 

prawdziwego dialogu politycznego i powinno umożliwić stworzenie kultury 

praworządności w całej Unii. Dodał, że sprawozdanie za rok 2021 konsoliduje działania 

z zeszłego roku. Co się tyczy kolejnego sprawozdania, wyjaśnił, że będzie zawierało 

konkretne zalecenia dla państw członkowskich, co było jednym z wniosków 

Parlamentu. Dodał, że jest gotów omówić z Parlamentem konkretne rozdziały 

sprawozdania. Komisarz przedstawił sprawozdanie w 20 parlamentach narodowych,  

w większości w formie telekonferencji. Osobiście brał udział w debatach  

w parlamentach: austriackim, francuskim, luksemburskim, polskim, węgierskim oraz 
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włoskim. Dodał, że sprawozdanie jest również pomocne Radzie w organizacji dialogu 

nt. praworządności, czyli debaty horyzontalnej, a następnie debaty nt. sytuacji  

w pięciu konkretnych państwach. Podkreślił, że sprawozdanie jest tylko jednym  

z narzędzi, jakimi dysponuje Komisja w celu obrony praworządności. Pozostałymi są 

procedury z art. 7 wszczęte wobec Polski i Węgier i o naruszenie zobowiązaniom 

państwa członkowskiego. Zakończył mówiąc, że Komisja jest gotowa uruchomić 

mechanizm warunkowości, który wszedł w życie na początku roku.  

Terry REINTKE, sprawozdawczyni komisji LIBE ws. praworządności za 2021 r., 

pozytywnie oceniła rozbudowane rozdziały poświęcone poszczególnym państwom. 

Zaznaczyła, że Parlament chciałby przekształcić sprawozdanie w prewencyjny 

instrument wczesnego ostrzegania, obejmujący monitorowanie wykonania 

rekomendacji Komisji. Ponadto w uzgodnieniu z kontrsprawozdawcami proponowała, 

aby uwypuklić prawa podstawowe, motywując to wprowadzeniem prawie 

całkowitego zakazu aborcji w Polsce przez Trybunał Konstytucyjny i podkopywaniem 

niezależności sądownictwa. Inne propozycje to włączenie społeczeństwa 

obywatelskiego, wsparcie ekspertów oraz monitorowanie stanu praworządności 

również w państwach kandydujących. 

Blaž PAVLIN, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości słoweńskiego Zgromadzenia 

Państwowego, powiedział, że Słowenia popiera wszystkie mechanizmy i instrumenty 

mające na celu promowanie poszanowania praworządności w państwach 

członkowskich UE, dodając, że odpowiedzialność za przestrzeganie praworządności 

spoczywa zarówno na państwach członkowskich, jak i na instytucjach UE.  Pozytywnie 

ocenił fakt, że Komisja w swoim drugim sprawozdaniu wykazała postępy w niektórych 

państwach członkowskich. Podkreślił potrzebę bezstronnej i niezależnej oceny stanu 

praworządności, mając na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

domniemanych naruszeń praworządności jest wiele miejsca na nadużycia, zwłaszcza 

gdy wynik oceny może prowadzić do sankcji finansowych. Dodał, że na kierujących 

instytucjami UE spoczywa wielka odpowiedzialność. Nie powinni oni kierować się 

żadnymi ideologiami, lecz stosować takie same wymagania wobec wszystkich państw. 

Apelował, aby unikać takich sytuacji, jak niedawna publikacja „Wytycznych Komisji 

Europejskiej w sprawie komunikacji sprzyjającej włączeniu społecznemu”, w których 

chciano wykreślić Boże Narodzenie z komunikatów Komisji Europejskiej. Dodał, że 
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narody europejskie potrzebują Unii Europejskiej opartej na założeniach ojców 

założycieli i judeochrześcijańskich wartościach.  

Jean-Yves LECONTE, francuski senator zamieszkały w Polsce, członek Komisji prawa 

konstytucyjnego, za niepokojące uznał złagodzenie prawa azylowego przez Komisję  

w kontekście kryzysu z napływem migrantów z Białorusi i zaproponował, żeby  

w sprawozdaniu zbadać dodatkowe kwestie, takie jak właśnie sprawy migracji i azylu. 

Dodał, że Unia powinna przyjąć Europejską Konwencję Praw Człowieka, bo sama też 

musi podlegać kontroli ze strony świata zewnętrznego. Za priorytety uznał ochronę 

wolnych mediów, sądownictwa oraz sędziów zastraszanych przez władze. Inne 

konkretne sprawy, które powinny być zbadane to czas pracy wojska we Francji oraz 

prymat prawa unijnego. Za kwestię wartą debaty uznał rolę, jaką mogą odegrać 

parlamenty narodowe w odniesieniu do art. 7 w kontekście negocjacji i targów między 

państwami członkowskimi w Radzie.  

Coralie DUBOST, członkini komisji ds. UE francuskiego Zgromadzenia Narodowego, 

powiedziała, że ze sprawozdań ws. praworządności w UE w 2018 r. i ws. wpływu 

pandemii na praworządność w 2021 r., których była autorką w swojej izbie, wynika, 

że większość państw członkowskich zdołała zamortyzować kryzysy i ochronić 

podstawowe wolności. Jednakże, w tych krajach, w których praworządność już 

wcześniej była kwestionowana, sytuacja uległa pogorszeniu. Dodała, że działania 

nieliberalnych rządów, które prowadzą populistyczną i nacjonalistyczną politykę 

podkopują cały system prawny Unii, a obecne narzędzia ochrony praworządności są 

niewystarczające. Opowiedziała się za wprowadzeniem do sprawozdania narzędzi 

ochrony wolności jednostki. 

Podczas debaty zabrało głos ok. 20 mówców, w tym troje polskich posłanek i posłów. 

Posłowie popierający sprawozdanie najczęściej domagali się wprowadzenia 

rekomendacji oraz późniejszego monitorowania ich wykonania. 

Isabel WISELER LIMA z grupy EPL sugerowała, aby w sprawozdaniu odróżnić problemy 

doraźne, które czasami zdarzają się wszędzie od problemów systemowych. Dodała, że 

często kraje mające problemy z praworządnością zasłaniają się problemami w innych 

krajach. Chciała również wprowadzenia celów w sprawozdaniu i ich późniejszego 

monitorowania.   
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Kacper PŁAŻYŃSKI nie zgodził się z tezami sprawozdania uznając je za wybiórcze, pełne 

manipulacji i oczywistych nieprawd. Powiedział, że tego dowodem są słowa 

sprawozdawczyni komisji LIBE o tym, że polski Trybunał Konstytucyjny zakazał aborcji. 

Dodał, że posłowie nie mają rzetelnej wiedzy, o tym co dzieje się w Polsce. Krytykował 

brak informacji w sprawozdaniu o rosnącym poziomie antysemityzmu we Francji  

i Niemczech, dodając, że zna żydowskie rodziny przeprowadzające się z tych krajów 

do Polski, w której czują się bezpiecznie. Co do wyboru sędziów, powiedział, że obecne 

polskie rozwiązanie nie odbiega od tych w innych krajach, a nawet jest mniej 

polityczne od tych przyjętych na Malcie czy w Niemczech. Krytykę Krajowej Rady 

Sądownictwa nazwał stosowaniem podwójnych standardów i zaproponował 

wprowadzenie w Unii jednego lub dwóch akceptowalnych modeli sposobu 

mianowania sędziów. Domagał się również kontroli instytucji unijnych przytaczając 

artykuł z Liberation opisujący domniemane kontakty jednej trzeciej członków TSUE  

z lobbystami.  

Sylwia SPUREK z grupy Zielonych powiedziała, że polski rząd mimo deklaracji premiera 

nie implementuje wyroków TSUE, a dalej łamane są prawa LGBT, kobiet i uchodźców. 

Dodała, że Komisja Europejska jest zobowiązana kierować się wartościami 

traktatowymi i nie może w tych kwestiach iść na kompromis. Pytała, kiedy Komisja 

zacznie stosować rozporządzenie w sprawie warunkowości i inne uprawnienia, aby 

zapobiec kolejnym naruszeniem dokonywanym przez polski rząd. 

Patryk JAKI zarzucił Komisji Europejskiej i Komisji LIBE używanie wzniosłych haseł  

w walce o praworządność, którą te instytucje łamią. Krytykował komisarza Reyndersa 

za piętnowanie w sprawozdaniu sposobu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa,  

a tolerowanie takiego samego sposobu wyboru podobnych organów w Hiszpanii  

i Niemczech. Dodał, że dowodem stosowania podwójnych standardów jest podawanie 

Polski do sądu za wyrok kwestionujący prymat prawa unijnego, podczas gdy taka 

procedura nie jest wszczynana wobec Niemiec. Domagał się również wyjaśnień ws. 

artykułu w Liberation, w którym zarzucano korupcję niektórym członkom TSUE. 

Stosunek instytucji do państw Europy Środkowej nazwał pogardą i rasizmem.  

Johannes SCHRAPS z Bundestagu chciał, aby wszystkie państwa były w równym 

stopniu objęte sprawozdaniem. Powiedział, że w umowie koalicyjnej nowego rządu 

niemieckiego praworządność zajmuje poczesne miejsce i będzie priorytetem. 
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Zapowiedział, że nowy rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, by wesprzeć Komisję  

w ściganiu naruszeń praworządności. Ma również nadzieję, że Komisja podejmie 

dalsze kroki w celu wzmocnienia rządów prawa w UE. Wśród narzędzi, które ma do 

dyspozycji Komisja zwrócił szczególną uwagę na mechanizm warunkowości 

budżetowej. Podkreślił, że nowy rząd może poprzeć Fundusz Odbudowy tylko dla 

państw, w których zagwarantowane będzie niezależne sądownictwo.  

Hajnalka JUHASZ z węgierskiego parlamentu powiedziała, że praworządność jest 

kompetencją państw członkowskich, a traktaty nie dają instytucjom unijnym prawa 

monitorowania praworządności w państwach członkowskich. Pytała o podstawę 

prawną sprawozdania, któremu zarzuciła stronniczość i nieuwzględnienie pozytywów 

takich jak cyfryzacja węgierskiego sądownictwa czy wzrost wynagrodzenia 

węgierskich sędziów.   

Anna DONATH z grupy Renew powiedziała, że praworządność i demokracja w Unii są 

tak silne, jak w jej najsłabszych ogniwach, czyli w Polsce i na Węgrzech.  Jej zdaniem 

nie znajduje to odzwierciedlenia w sprawozdaniu Komisji, która powinna bardziej 

opowiedzieć się po jednej stronie i wskazać na najbardziej jaskrawe naruszenia 

praworządności w Europie. Dodała, że za sprawozdaniem powinny pójść konkretne 

działania ze strony Komisji i Rady. Dokument ten powinien być zwieńczony 

zaleceniami dla poszczególnych krajów wraz z harmonogramem, celami i niezbędnymi 

sankcjami. Ponadto powinno być wyraźnie powiązane z mechanizmem warunkowości 

praworządności, bo w przeciwnym razie antyliberalne rządy będą systematycznie 

niszczyły resztki demokracji. 

Jonathan ATTARD z Malty mówił o działaniach podjętych na Malcie w konsekwencji 

zabójstwa dziennikarki Daphne Caruany Galizii, które objęły wzmocnienie 

niezależności sądownictwa i odpolitycznienie procesu nominacji sędziów. 

Giusi BARTOLOZZI z włoskiej Izby Deputowanych poinformowała, co zrobił włoski 

parlament w odpowiedzi na zawarte w sprawozdaniu uwagi odnoszące się do Włoch. 

Rozpoczął analizę proponowanego ustawodawstwa zarówno w dziedzinie prawa 

karnego, jak i cywilnego oraz postanowił zwiększyć środki na cyfryzację sądów. 

Dodała, że trwają prace nad reformą Najwyższej Rady Sądownictwa. 

Demetriou DEMETRIS z Cypru poinformował, że komisja cypryjskiego parlamentu 

omówiła we wrześniu sprawozdanie Komisji, które wskazuje na wiele naruszeń 
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dotyczących niezależności sądownictwa. Ocenił, że sprawozdanie należy rozbudować 

o zalecenia i niezależne kontrole. W przypadku Cypru należy poprawić ochronę 

sygnalistów oraz zwiększyć walkę z korupcją poprzez powołanie specjalnego organu. 

Dodał, że parlament cypryjski ureguluje również status lobbystów.  

Clare DALY z grupy Lewica powiedziała, że sprawozdanie jest stronnicze, a Polska  

i Węgry mogą w związku z tym mieć zastrzeżenia. Dodała, że o ile Komisja Europejska 

słusznie krytykuje Polskę i Węgry za naruszenia praworządności to nie robi tego  

w odniesieniu do Bułgarii i Grecji, a wręcz chwali reformy, które napędzają korupcję, 

czy podkopują praworządność. Podobnie krytykuje Polskę i Węgry w sprawach 

związanych z prawami osób LGBT, ale nie czyni tego w odniesieniu do Bułgarii.  

Moritz KÖRNER z grupy Renew zwrócił uwagę, że coraz więcej przedsiębiorców 

inwestujących w krajach, gdzie występują problemy z praworządnością, ma 

wątpliwości co do pewności prawnej. Sugerował ujęcie w sprawozdaniu również 

kwestii gospodarczych. 

Michaela STEINACKER przewodnicząca komisji sprawiedliwości austriackiej Rady 

Narodowej powiedziała, że w jej kraju trwają dyskusje na temat wprowadzenie 

niezależnej prokuratury publicznej, bo obecnie za nominacje odpowiedzialny jest 

minister sprawiedliwości. Pytała o podstawę prawną ewentualnych rekomendacji, 

które miałyby się pojawiać w sprawozdaniu nt. praworządności.  

Nikos TORNARITIS z cypryjskiego parlamentu mówił o reformie wymiaru 

sprawiedliwości w jego kraju pod kątem wzmocnienia systemu, wprowadzenia 

nowoczesnych rozwiązań, walki z korupcją, ochrony sygnalistów i uregulowania 

lobbingu. Dodał, że jego parlament konsultował się w tej sprawie z Komisją Wenecką. 

Kostas AVRANITIS z grupy Lewica za naruszenie praw człowieka nazwał dopuszczenie 

do śmierci ciężarnej kobiety w Polsce. Krytykował sprawozdanie za brak krytyki 

sytuacji w Grecji, zwłaszcza morderstwa dziennikarza, ustawy promującej korupcję 

oraz stawiania sędziów przed sądami. Podsumował, że sprawozdanie daje alibi 

rządom Polski i Węgier. 

Komisarz REYNDERS odpowiadając na pytania posłów powiedział, że sprawozdanie 

przyniosło wymierne skutki, czyli postulowane reformy we Włoszech, na Cyprze i na 

Malcie, które zostaną ocenione przez Komisję. Za główny priorytet uznał niezależność 

sądownictwa we wszystkich państwach członkowskich. Co do udziału organizacji 



 8 / 11 

społeczeństwa obywatelskiego, powiedział, że mogą uczestniczyć w konsultacjach, 

które trwają do 24 stycznia. Odpierając zarzuty, że Komisja wolno pracuje, powiedział, 

że wszystkie jej pozwy są starannie oceniane, co potwierdził TSUE w przypadku Polski, 

na którą nałożył karę 1 mln euro dziennie. Co do dalszych kroków nie wykluczył, że 

Komisja zwróci się do Rady z procedurą z art. 7 lub wnioskiem o zastosowanie 

warunkowości, bo już wysłała dwa listy administracyjne w tej drugiej sprawie. 

Podkreślił, że aby uzyskać większość kwalifikowaną, ważne jest poparcie parlamentów 

narodowych, które nadzorują rządy zasiadające w Radzie. Podkreślił prymat prawa 

unijnego wynikający z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych. Powracając do 

kwestii związanych z Polską, powiedział, że w jej przypadku nie chodzi o problem 

doraźny, lecz o systemowe zagrożenie dla niezawiłości sądownictwa i legalność 

Trybunału Konstytucyjnego.  

 

W drugim panelu pt. „Dalsze działania dotyczące mechanizmu na rzecz demokracji, 

praworządności i praw podstawowych (DRF)” zabrało głos pięciu prelegentów m.in.  

z Rady Europy, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz Stowarzyszenia „Wolne 

Sądy”. 

Filippo DONATI, przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, poinformował, 

że Rada postanowiła w sierpniu usunąć polską KRS, bo uznała, że nie gwarantuje już 

ona niezawisłości polskiego sądownictwa i nie chroni sędziów przed sankcjami. 

Dodała, że Sieć popiera również decyzje TSUE ws. polskiej Izby Dyscyplinarnej. 

Odnosząc się do tematu spotkania poparł koncepcję ochrony praworządności  

i samego sprawozdania. Wezwał rządy do inwestowania w cyfryzację sądownictwa.   

John MORIJN, członek zarządu Holenderskiego Narodowego Instytutu Praw Człowieka 

i profesor na Uniwersytecie w Groningen, powiedział, że Węgry przestały być liberalną 

demokracją, a Polska szybko zmierza w tym samym kierunku. Obydwa kraje wyrażają 

poglądy sprzeczne z demokracją i prawem unijnym. Przyznał, że stało się to mimo 

szeregu sprawozdań Komisji, konkluzji Rady i rezolucji Parlamentu, które nie dość, że 

były nieskuteczne, to uśpiły czujność demokratów. Podkreślił, że obecnie samo 

debatowanie o praworządności jest szkodliwe i pozbawione sensu, a przyszedł czas na 

stanowcze stosowanie prawa. Jego zdaniem posłowie do Parlamentu Europejskiego 

zamiast prowadzić debaty i przyjmować rezolucje, powinni wywierać presję na 
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Komisję, aby stosowała dostępne środki prawne, takie jak procedura naruszeniowa 

czy warunkowość. Powinni również nalegać na zwiększenie personelu zajmującego się 

praworządnością i być obecni w TSUE, aby wizerunkowo wesprzeć Komisję. Z kolei 

parlamentarzyści narodowi powinni wywierać presję na swoje rządy, aby w końcu 

powstała odpowiednia większość kwalifikowana w Radzie. Powinni również skłaniać 

rządy do podawania innych państw członkowskich do sądu, gdy Komisja tego nie czyni, 

a powinna. Przedstawił również trzy konkretne propozycje. Po pierwsze tylko 

europejskie partie respektujące praworządność powinny otrzymywać unijne 

finansowanie. Po drugie parlamentarzyści powinni wywrzeć presje na swoje rządy, 

aby Rada poparła wniosek Komisji o uruchomienie warunkowości budżetowej. Jego 

zdaniem przy istniejącej skali nieprawidłowości na Węgrzech, środki unijne można 

zablokować natychmiast, a pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Polski i Węgier 

powinny być uruchomione dopiero po spełnieniu zaleceń dla poszczególnych krajów. 

Trzecia propozycja to ochrona pluralizmu mediów. Podkreślił, że bez wolnych mediów 

wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w Polsce i na Węgrzech nie będą 

wolne ani uczciwe.   

Antoine MADELIN z Międzynarodowej federacji praw człowieka, powiedział, że nic się 

nie zmieni, jeśli reakcja instytucji nie będzie radykalna. Obecnie systemowi brakuje 

skuteczności, postępuje erozja praw, a ataki na praworządność są już całkiem jawne. 

Trzeba bezwzględnie rozpocząć stosowanie warunkowości finansowej i wzmocnić 

prawo obywateli do informacji. W tym celu potrzebne jest wzmocnienie niezależności 

mediów poprzez gwarancje dla niezależnych dziennikarzy oraz prawną ochronę osób 

walczących o prawa człowieka.  

Paulina KIESZKOWSKA-KNAPIK z Inicjatywy Wolne Sądy powiedziała, że geneza 

kryzysu praworządności w Polsce jest znana, a jest nią 15 spraw przegranych przez 

polski rząd w trybunałach europejskich. Podkreśliła, że polskie społeczeństwo nie chce 

być pasywne i chce przedstawić pomysł na przywrócenie praworządności. 

Poinformowała, że stowarzyszenie Iustitia przygotowało projekt ustawy 

normalizującej realizację, która mogłaby być punktem odniesienia dla Parlamentu  

i Komisji. Przewiduje ona m.in. wykonanie wyroków TSUE i ETPCZ oraz weryfikację 

sędziów mianowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa przez nową, 

właściwie powołaną KRS. Negatywnie zweryfikowani mieliby powrócić na swoje 
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poprzednie stanowiska. Wyroki wydane dotychczas przez niewłaściwie powołanych 

sędziów pozostałyby w mocy, chyba że strony chciałyby się odwołać. Ponadto projekt 

przewiduje usunięcie wszystkich niewłaściwie powołanych sędziów Sądu 

Najwyższego, zniesienie tzw. ustawy kagańcowej i wprowadzenie systemu 

dyscyplinarnego z elementami kontroli społecznej. Dodała, że istnieją również inne 

projekty ustaw dot. Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury, oraz cyfryzacji  

i usprawnienia sądownictwa. Dodała, że sędziowie chcą wymóc na opozycji poparcie 

dla projektów. Mówiąc o stanowisku resortu sprawiedliwości oceniła, że min. Ziobro 

nie uznaje wyroków, które zostały zakwestionowane przez polski Trybunał 

Konstytucyjny. Dodała, że Trybunał nie ma prawa podważać wyroków TSUE, a poza 

tym część jego członków zasiada w nim nielegalnie. Powiedziała, że 80% 

społeczeństwa nie zgadza się ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości i chce wolnych 

sądów. Dodała, że polscy sędziowie bronią wartości europejskich.  

Rik DAEMS, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 

powiedział, że rozwiązaniem wielu problemów z przestrzeganiem praworządności 

byłoby przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności. Dodał, że jest to sprawa przesądzona, bo 

zobowiązuje do tego art. 6.2 Traktatu z Lizbony. Dodał, że potrzebne są konkretne 

działania, bo obecnie może dojść do klinczu między trybunałami, a niektóre państwa 

mogą uznać rozwiązania sprzeczne z prymatem prawa europejskiego i europejskimi 

wartościami za dopuszczalne. Jego zdaniem zanegowałoby to istnienie całej 

konstrukcji europejskiej.  

W trakcie debaty zabrało głos 19 parlamentarzystek i parlamentarzystów. 

Mario MAVRIDES z cypryjskiego parlamentu poparł stworzenie mechanizmu na rzecz 

praworządności, oczekując przyjęcia porozumienia międzyinstytucjonalnego. Dodał, 

że przyszły mechanizm nie powinien być traktowany jako poszerzanie kompetencji 

organów unijnych.  

Selma YILDIRIM a Austrii apelowała do instytucji europejskich o szybsze reakcje  

w przypadku ataków populistycznych polityków przeciwko sędziom, gdyż takie 

sytuacje zdarzają się nawet w takich państwach jak Austria. W podobnym tonie 

wypowiadał się grecki poseł Spirydonas LAPPAS, który mówił o zagrożeniu dla 

dziennikarzy śledczych i ogólnie wolności prasy w Grecji.  
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Łukasz KOHUT dziękował inicjatywie Wolne Sądy za projekt ustawy. Zwrócił uwagę, że 

instytucje europejskie nie powstrzymały działań polskiego rządu, który zmierza ku 

autorytaryzmowi, co jest „podróżą w jedną stronę”. Mówił również o kolejnych 

sędziach, którzy są zawieszani za stosowanie prawa unijnego. Powiedział, że bez 

stanowczej reakcji instytucji unijnych stan demokracji w wielu państwach będzie się 

pogarszał, bo populiści będą widzieli, że Unia jest słaba.  

Kacper PŁAŻYŃSKI powiedział, że podczas spotkania postawiono wiele 

bezsensownych zarzutów. Dodał, że nie ma żadnych podstaw, aby wszcząć 

mechanizm warunkowości wobec Polski, bo według OLAF Polska ma jeden  

z najniższych współczynników defraudacji środków. Dodał, że sędziowie z Iustiti są 

bardzo upolitycznieni, bratają się z opozycją i powinni zostać wyeliminowani  

z systemu.   

Tibor BANA z węgierskiego parlamentu powiedział, że naruszenia praworządności 

zagrażają stabilności całej Unii, ale zarzuty w tych sprawach nie powinny być 

podyktowane powodami politycznymi.  

Michal ŠIMEČKA z grupy Renew ocenił, że w perspektywie długoterminowej tylko 

mechanizm DRF skutecznie rozwiąże obecne problemy. Po pierwsze wprowadzi 

prawnie wiążący monitoring postawionych zaleceń, po drugie ustanowi jasny podział 

obowiązków między instytucjami, a po trzecie obejmie nie tylko praworządność, ale 

również wartości z art. 2 – prawa podstawowe i demokrację.  

Sergei LAGODINSKY z grupy Zielonych krytykował Komisję Europejską za powolność 

działań, wzywając wszystkie grupy do wspólnego działania w obronie praworządności. 

Krytykował Płażyńskiego za atakowanie sędziów nawet w Parlamencie Europejskim, 

dodając, że nie są upolitycznieni, lecz walczą praworządność. W podobnym tonie 

wypowiedziała się Sophie in t’VELDT krytykując Komisję za niestosowanie 

rozporządzenia ws. warunkowości budżetowej.    

Patryk JAKI krytykował Inicjatywę Wolne Sądy, za to, że w prezentacji jej 

przedstawicielki znajdują się loga partii politycznych i zdjęcie osoby, która 

kandydowała do Sejmu z ramienia partii opozycyjnej. Mówił również o niemieckim 

trybunale, w którym zasiada były polityk oraz krytykował sprawozdanie w sprawie 

praworządności, twierdząc, że jest oparte na „publicystyce internetowej”.   

 
Oprac. W. Kuźma 


