Po konferencji w Brukseli

– Konferencję, stanowiącą wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim w Brukseli, z wyrazistym tematem: "Represje
wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" – mamy już za sobą.
Założenia organizatorów zostały spełnione. W wystąpieniach reprezentantów środowisk emerytów mundurowych z Polski nie
zabrakło mocnych argumentów, ale także wzruszających wspomnień, refleksji, a nawet łez...
W konferencji brali udział nie tylko europarlamentarzyści z Polski, ale także z Austrii, Niemiec, Grecji, Estonii, Szwecji, Bułgarii,
czy też Rumunii, przedstawiciele czterech ważnych komisji parlamentarnych, zajmujacych się prawem, wolnościami
obywatelskimi, prawami człowieka i sprawami socjalnymi zatrudnionych).
Jednoznacznie oceniono, iż ustawa represyjna dot. świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy mundurowych wprowadza
odpowiedzialność zbiorową i łamie podstawowe prawa obywatelskie.
Stąd wypływa nasz zgodny, podstawowy wniosek. Występujemy wspólnie, polscy parlamentarzyści oraz parlamentarzyści z
wielu innych państw, do Komisji Europejskiej, żeby w trakcie rozmów z polskim rządem o przestrzeganiu praworządności w
Polsce, postawić także problem wprowadzania w naszym kraju na coraz szerszą skalę odpowiedzialności zbiorowej.
Nie ma i nigdy nie będzie w cywilizowanej Europie zgody na to, żeby karać ludzi bez wyroku sądu, a tymczasem w Polsce
kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało dotkliwie ukaranych i upokorzonych bez żadnego wyroku orzekającego o ich winie i karze.
Wystąpimy do Komisji Europejskiej, żeby nie była przekonana, iż jest to tylko wewnętrzny problem Polski, ale problem całej
Unii, ponieważ w Polsce, kraju członkowskim Unii, na coraz szerszą skalę łamie się podstawowe i obywatelskie prawa.
Przygotowany zostanie projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat wprowadzania w Polsce odpowiedzialności o
charakterze zbiorowym.
Komisja Europejska toczy obecnie z polskim rządem dialog na temat przestrzegania prawa. Uważamy, że jego zakres nie może
dotyczyć wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, czy sądów w ogóle, ale także tego, że na coraz szerszą skalę wprowadzane są
zasady odpowiedzialności zbiorowej. Dlatego chcemy głośno zwrócić uwagę, że ten problem także powinien być tematem
rozmów między rządem polskim a Komisją Europejską.
Janusz Zemke
Bruksela,
1 marca 2018 r.
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