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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. január 19-i rendkívüli ülésére  

  

Szolidaritás kifejezése Lengyelország iránt tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Parlament plenáris ülése 2017. november 15-én határozatot fogadott el a 

lengyelországi helyzetről, melynek értelmében megkezdődött az uniós alapszerződés 7. cikke 

szerinti eljárás előkészítése a lengyel kormánnyal szemben. Ennek nyomán 2017 

decemberében az Európai Bizottság az európai uniós alapszerződés hetes cikke szerinti 

eljárást kezdeményezett Lengyelországgal szemben.  

Ryszard Nowak, lengyel testvértelepülésünk, Nowy Sacz polgármestere 2018. január 11-én 

kelt levelében írásban kérte testvérvárosaik vezetését, hogy fejezzék ki támogatásukat a 

lengyel állam részére. Egyértelmű, hogy a Lengyelországgal szemben folytatott eljárás - 

hasonlóan Magyarországhoz - egy bosszúhadjárat az Európai Unió részéről amiatt, hogy mind 

a lengyel, mind a magyar kormány következetesen ellenáll Brüsszel átgondolatlan 

migránspolitikájának. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata szolidaritását fejezi ki Lengyelország, különös 

tekintettel Nowy Sacz polgárai iránt. Tisztelettel megkérjük Magyarország Kormányát, 

hogy minden lehetséges fórumon támogassák Lengyelországot az igazságtalan eljárással 

szemben. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

A határozatról értesül:  

Juhász Gábor közművelődési referens általa: 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Ryszard Nowak, Nowy Sacz polgármestere    

 

 

Kiskunhalas, 2018. január 15. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

Polgármester 
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Tisztelt Kiskunhalas, Stara Lubovna (Ólubló), Presov ( Eperjes), Trakai, Gabrovo városok 

hatóságai és lakosai!  

 

 

 

Az Európai Bizottság által Lengyelország ellen az európai unió szerződésének 7 

cikkelye szerinti eljárás megindításának okán fordulok önökhöz, azért hogy országunk 

támogatását kérjem. Lengyelországnak joga van a saját szuverenitásához, amit az Európai 

Unió nem kezelhet az európai értékeket veszélyeztető kockázatként. 

Az országunk ellen megindított eljárás igazságtalan és diszkriminatív. Nagy sajnálattal 

vesszük az Európai Bizottság döntését, minthogy mi lengyelek különösen kötődünk a 

szabadsághoz, a demokráciához, az emberi jogok tiszteletéhez és a jogállamisághoz. Ezek 

azok az értékek, melyekért 1980-ban a Szolidaritási mozgalom harcolt de nemcsak 

önmagáért, hanem több más olyan európai országért is, akiket a Jaltai egyezmény sértett. 

Ezzel jelentős változásokat hozva az európai politikai térképen.  

Lengyelország az Európai Unió lojális tagállama, az igazságszolgáltatás területén is 

tiszteletben tartja az uniós jogot, a belső szabályozásokat, az unió más tagállamainak 

modelljeit, standarait. Egyetlen a Lengyel Köztársaság által elfogadott jogszabály sem 

ellentétes az európai unió rendelkezéseivel és nem veszélyeztetik sem a lengyel, sem pedig 

más országok állampolgárainak szabadságát és érdekeit. A lengyel jogalkotás az európai unió 

elveihez és az unió országainak és nemzeteinek szuverenitásához való lojalitáson alapul.  

Lengyelország vonatkozásában csakugyan, mint a többi tagállam esetében is az 

európai bizottságnak látnia kellene hogy a lengyel szubjektivitás összeegyeztethető az 

Egyesült Európa gondolatával. Csakúgy, mint bármely más Európai Uniós országnak 

Lengyelországnak is joga van az uniós jogok megsértése nélkül reformokat végrehajtani, 

amelyek visszatükrözik az emberek akaratát a parlamenti többség a lengyel alkotmány által 

kifejezve.  

Ez ugyanúgy vonatkozik a lengyel emberek által a kormányunktól elvárt 

igazságszolgáltatási reformra is. Ez a reform az Európai bizottság és kimondottan a bizottság 

alelnöke Frans Timmermans ( aki kivételesen aktív a lengyelekkel kapcsolatos kérdésekben) 

szerint sérti a jogállamiság és a három hatalmi ág szétválasztásának elvét. 

Elfogadva Timmermans alelnök álláspontját és következtetéseit (amelyek 

Lengyelországról szóló kedvezőtlen véleményekből ered) az európai bizottság nagy hibát 

vétett a 7. cikkely szerinti eljárás megindításával. Kormányunk nemzetközi szintéren már 

demonstrálja álláspontját. Ez egy precedens amely ellen meg kell védenünk magunkat, 

emlékezve arra hogy a jövőben ez más államokat is érinthet. 
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Országunk hatóságai figyelembe vették a helyi közösségek tevékenységeiben részt 

vevők véleményét is mivel az elfogadott törvények elsősorban rájuk vonatkoznak. 

Meggyőződésünk hogy ugyanez a helyzet más európai uniós országokban is különösen azok 

esetében akik  kivívták a Szovjet elnyomás ellen a szabadságukat és az európai Unióhoz 

csatlakoztak, növelve annak erejét és jelentősségét. 

Nowy Sacz-hoz ( Újszandec) közeli országokban lévő  testvérvárosainkhoz fordulunk 

( név szerint Stara Lubovna (Ólubló), Presov ( Eperjes) Szlovákia, Kiskunhalas 

Magyarország, Trakai Litvánia, Gabrovo Bulgária). Kérjük őket, hogy folyamodjanak saját 

országuk kormányához, hogy hatékonyan ellenezzék az egyes tagállamok és politikusok által 

mutatott kedvezőtlen hozzáállást és a Lengyelországra gyakorolt nyomást, amely 

gyakorlatilag arra irányul, hogy az európai uniós szabályokon túl, korlátozzák az áldozatok és 

kemény munka árán megszerzett lengyel szuverenitást. 

Teljes szolidaritást tanúsítunk testvérvárosaink iránt és támogatásukat kérjük egy olyan 

ügyben ami a lengyelek számára fontos és az állam és a nép szuverenitását és méltóságát 

érinti.  

 

Nowy Sacz, 2018. január 5. 

 

 

 

 Ryszard Nowak 

 






