
   
 

                    

 

 

Τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία & 

αναπλ. Μέλους της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & 
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Κώστα Αρβανίτη, στην Ολομέλεια του 

ΕΚ, στη χθεσινή συζήτηση για για την κατάσταση του Κράτους 
Δικαίου στην Πολωνία: 

Στρασβούργο – 16 Ιανουαρίου 2020 

 

Όχι στην Ευρώπη του Φόβου, του Σκοταδισμού, του περιορισμού των 
Δικαιωμάτων 

 

Στην ολομέλεια του Ε/Κ τοποθετήθηκε χθες Τετάρτη 15/1 ο ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Πολωνία, όπου η 
κυβέρνηση μεθοδεύει την απόκτηση υπερεξουσιών σε βάρος της δικαστικής 
εξουσίας, και τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει το 
Ευρωκοινοβούλιο.  

 

Ο ευρωβουλευτής εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του όσον αφορά στην 
παρέμβαση της ΕΕ, θυμίζοντας πως η Ελλάδα έχει υποφέρει από τα Μνημόνια 
και την Τρόικα. Παρ’ όλα αυτά συμφώνησε πως στην περίπτωση της Πολωνίας, 
που η ανεξαρτησία των δικαστών αλλά και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βρίσκονται σε κίνδυνο, χρειάζεται σύνταξη 
προσωρινής έκθεσης από το Ε/Κ, ώστε να θωρακιστεί η Ευρώπη της Αλληλεγγύης 
και της Δικαιοσύνης, μακριά από τον σκοταδισμό και τον φόβο.  

 



   
 

 

Η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή: 

 

Αν και είμαι επιφυλακτικός με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
κράτη- μέλη καθώς έχουμε πικρή εμπειρία εμείς στην Ελλάδα με τα Μνημόνια 
και την Τρόικα, στην συγκεκριμένη περίπτωση της Πολωνίας συμφωνώ με την 
σύνταξη προσωρινής έκθεσης, που θα αφορά όχι μόνο το δικαστικό σύστημα αλλά 
και όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που διέρχονται κρίση την στιγμή που μιλάμε. 

 

Αυτή ήταν εξ ’αρχής η θέση της ομάδας μας αλλά και όλου του προοδευτικού 
τόξου. 

 

Στην Πολωνία αυτή την στιγμή υποβιβάζεται στο σύνολό της η δικαστική εξουσία 
προς όφελος της εκτελεστικής.  

 

Βρίσκεται σε κίνδυνο η ανεξαρτησία των δικαστών. 

 

Σκοπεύουν να καταστήσουν παράνομη ακόμα και την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.  

 

Στεκόμαστε δίπλα στους δικαστές που διαμαρτύρονται, όπως κι εκείνοι πρέπει να 
είναι αλληλέγγυοι  στο δίκαιο των ευάλωτων ομάδων, προστατεύοντας την 
ελευθερία τύπου, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συναθροίζεσθαι, τα 
δικαιώματα των γυναικών, των LGBTI κοινοτήτων, τα δικαιώματα των αιτούντων 
άσυλο.  

 

Όλων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

 



   
 

Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Όχι την Ευρώπη του φόβου, του σκοταδισμού, του 
περιορισμού των δικαιωμάτων. 

 

Καλή τύχη στους δικαστές. 

 

 


