Pomóż wyrzucić uzurpatorów z
Parlamentu Europejskiego
Europosłowe PiS zostali wybrani dzięki zmasowanej propagandzie państwowej (robionej przede
wszystkim przez TVP), a więc w sposób niespełniający standardów demokratycznych. Ich mandaty
powinny więc zostać unieważnione – i właśnie kończę pisać wniosek w tej sprawie. Wniosek złożę
przed najbliższym posiedzeniem komisji ds. prawnych (JURI) Parlamentu Europejskiego 25
września (termin zaktualizowany: pierwotnie wniosek miał być gotowy na 3 września, ale okazało
się, że nie trzeba tak szybko).
Nie działam sam i nie jestem jedynym autorem wniosku: kilku prawników świetnie znających te
sprawy sprawdza wniosek, wnosi poprawki i dopisuje swoje (obszerne) fragmenty.
Ten wniosek ma dwa cele. Po pierwsze, nagłośnić problem propagandy w polskich mediach
publicznych i wywołać debatę na ten temat w Parlamencie Europejskim. Po drugie, rzecz
najważniejsza, doprowadzić do usunięca PiSowców z Parlamentu Europejskiego.
Wniosek jest, moim nieskromnym zdaniem, stuprocentowo uzasadniony prawnie, tzn. z punktu
widzenia prawnego PiSowcy powinni z europarlamentu wylecieć. Bez cienia wątpliwości. Sprawa
jest natomiast trudna politycznie: Parlament Europejski nie podejmie łatwo decyzji tak daleko
idącej i bezprecedensowej, jak wyrzucenie ponad dwudziestu posłów. Żeby tę trudność przełamać,
trzeba bronić sprawy wobec poszczególnych frakcji w europarlamencie (zarząd Obserwatorium
Wyborczego zajmuje się tym cały czas, sprawy idą do przodu), ale także trzeba pokazać, że na
sprawie zależy wielu Polakom, a nie tylko kilku zapaleńcom. Dlatego ważne jest,
żeby wniosek, który trafi pod obrady komisji JURI 25 września, miał wiele podpisów. W tym
celu wszystkich proszę o wsparcie: podpisujcie i zachęcajcie innych do podpisywania.
Proszę o wydrukowanie poniższych stron 3-4 (po polsku) lub 5-6 (po angielsku), przeczytanie i,
jeśli się zgadzasz, wpisanie Twoich danych i złożenie podpisu (lub większej liczby podpisów –
namów babcię i proboszcza). Proszę o wysyłanie podpisanych dokumentów w taki sposób, żeby
doszły na 23 września (po tym terminie dalej zbieramy, ale im więcej będzie w terminie, tym
lepiej).
•

do mnie, tel. 883 188 969, ul. Czeska 7 m. 8, 03-902 Warszawa

•

lub do miasteczka namiotowego pod Sejmem ul. Matejki (Maciej Bajkowski)

Uzasadnienie wniosku (po angielsku, jeszcze nie w pełni kompletne) jest tu:

ow.org.pl/uzasadnienie
Niniejszy dokument (w tym karty podpisów) jest tu:
•

w formacie PDF (do druku): ow.org.pl/podpisy

•

w formacie LibreOffice (do komputerowego wpisywania danych osób, które podpisują):
ow.org.pl/podpisy.odt

Aby wziąć udział w innych działaniach Obserwatorium Wyborczego: ow.org.pl
Aby wspomóc finansowo: wpłać przez internet zrzutka.pl/z/ow albo przelewem na Stowarzyszenie
Obserwatorium Wyborcze, rachunek 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424
4 września 2019 (wersja 2), Marcin Skubiszewski

Adresat: Parlament Europejski
Pan David Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
(lista wnioskodawców na końcu)

Wniosek kwestionujący ważność mandatów posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce z list
kandydatów zarejestrowanych przez
Prawo i Sprawiedliwość
Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Polsce w dniu 26 maja 2019 r. z list kandydatów nr 4, zarejestrowanych przez
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1, są nieważne. Wnioskodawcy proszą Parlament
Europejski, by raczył uznać te mandaty za sporne zgodnie z art. 12 aktu z 1976 r. 2 i stwierdzić
ich nieważność.
Mandaty wyżej wymienionych posłów są nieważne, ponieważ ich wybór był obciążony poważnymi
naruszeniami aktu z 1976 r., a mianowicie:
1. państwo polskie zorganizowało propagandę polityczną na wielką skalę na rzecz partii
rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i wyżej wymienionych kandydatów, wraz z
dyskryminacją innych kandydatów przez media państwowe, akcja ta kosztowała budżet
państwa około 700 milionów euro w okresie trzech lat poprzedzających wybory;
2. nie było możliwości zakwestionowania ważności wyborów przed sądami krajowymi na
podstawie propagandy zorganizowanej przez państwo podczas kampanii oraz dyskryminacji
kandydatów przez media państwowe;
3. tajność głosowania była naruszana na dużą skalę;
4. wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów z powodu naruszeń tajności głosowania na
dużą skalę został rozstrzygnięty przez sąd nie dający gwarancji niezależności, którą można
uznać za dostateczną zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
Wnioskodawcy zdają sobie sprawę, że uwzględniając ten wniosek, Parlament podejmie krok
bezprecedensowy. Jednak naruszenia aktu z 1976 r., które są podstawą wniosku, są częścią
kompleksowego przedsięwzięcia mającego na celu likwidację demokracji w Polsce. Brak
zdecydowanego działania ze strony Parlamentu w odpowiedzi na te naruszenia otworzyłby drogę do
ustanowienia dyktatury w Polsce, a być może także w innych państwach członkowskich. Unia
Europejska nie może na to pozwolić.
Ponadto, pozwalając na zasiadanie w Parlamencie posłom, których wybór był obciążony
poważnymi naruszeniami zasad demokracji, Parlament podałby w wątpliwość własną legitymację
demokratyczną.
Wnioskodawcy są obywatelami Unii Europejskiej i znajdowali się w spisie wyborców w wyborach
z 26 maja w Polsce.
1

2

Posłowie ci wymienieni są na str. 70-71, punkt „3. Z list nr 4, które zarejestrował KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:” dokumentu pt.: „Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja
2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.”.
Dz. U., 28 maja 2019 r., poz. 989, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000989
Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20
September 1976 (as amended), available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?
uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923 Przekład polski: Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/wybory_pe.pdf

Wnioskodawcy przyjmują za swoje uzasadnienie, które Marcin Skubiszewski zawarł w swoim
wniosku złożonym w Parlamencie Europejskim i zmierzającym do tego samego celu, co niniejszy
wniosek.
Wnioskodawcy udzielają pełnomocnictwa Marcinowi Skubiszewskiemu (ul. Czeska 7 m. 8, 03-902
Warszawa, Polska, mm@skubi.net tel. +48 883 188 969) do reprezentowania ich w sprawach
związanych z niniejszym wnioskiem.
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To: the European Parliament
Mr David Sassoli, President of the European Parliament
(list of applicants at the end)

Application disputing the validity of credentials of the
members of the European Parliament elected in Poland
from lists of candidates registered by
Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice)
The applicants hold that the credentials of the members of the European Parliament elected
in Poland on 26 May 2019 from lists of candidates number 4, registered by Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość (PiS – the Electoral Committee Law and Justice) 1 are invalid. The
applicants respectfully request that the European Parliament consider these credentials as
being disputed pursuant Art. 12 of the Act of 1976,2 and declare the credentials invalid.
The credentials of the above-mentioned MEPs are invalid because their election was tainted by
serious violations of the Act of 1976. Specifically:
1. large-scale political propaganda in favour of the ruling party Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
and of the above-mentioned candidates, accompanied with discrimination against other
candidates by State-owned media, was organized by the Polish State, and costed the State
budget approximately 700 million euro over a period of three years preceding the election;
2. it was impossible to challenge the validity of the election before domestic courts of law
based on State-sponsored propaganda during the campaign or on discrimination against
candidates by State-owned media;
3. the secrecy of vote was breached on a large scale;
4. the petition to declare the election invalid because of the large-scale breach of vote secrecy
was judged by a court of justice that does not offer guarantees of independence that can be
considered as sufficient under the law of the European Union.
The applicants realize that by granting this request, the Parliament will take an unprecedented step.
However, the application is based on violations of the Act of 1976 that are part of a comprehensive
undertaking aiming at the suppression of democracy in Poland. Failure by the Parliament to act
strongly in response to these violations would open the way for the establishment of a dictatorial
regime in Poland, and maybe in some other Member States. The European Union cannot afford this.
Additionally, by allowing MEPs whose election was tainted by grave violations of democratic
principles to sit, the Parliament would cast doubt on its own democratic legitimacy.
The applicants are citizens of the European Union and were registered as voters in the election of 26
May in Poland.
The applicants adopt the reasoning that Marcin Skubiszewski provides in support of his application
filed with the European Parliament and having the same purpose as the present application.
1

2

These MEPs are listed on pages 70-71, item “3. Z list nr 4, które zarejestrował KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ:” in: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. (announcement of the
National Electoral Commission of 27 May 2019 of the results of the election of Members of the European
Parliament held on 26 May 2019). Published in Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 28 May 2019, poz.
(document number) 989, available at http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000989
Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20
September 1976 (as amended), available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?
uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923

The applicants appoint Marcin Skubiszewski (ul. Czeska 7 m. 8, 03-902 Warszawa, Poland,
mm@skubi.net phone +48 883 188 969) as their representative in matters related to this application.
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