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Иск, предявен на 21 декември 2017 г. — Европейска комисия/Република Полша
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Език на производството: полски
Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils)
Ответник: Република Полша

Искания на ищеца
Ищецът иска от Съда:
— да установи, че като не е посочвала редовно и поне веднъж на всеки три месеца, след 16 март 2016 г., съответния брой
на кандидатите, които могат да бъдат преместени своевременно на нейна територия, Република Полша не изпълнява
задълженията си на основание член 5, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета и по член 5, параграф 2 от
Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета, а в резултат от това и останалите задължения относно преместването, предвидени в
член 5, параграфи 4—11 от двете посочени решения на Съвета,
— да осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Временната система за спешно преместване е установена с две решения на Съвета, приети през септември 2015 г., а именно с
Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета (1) и с Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета (2), по силата на които държавите членки са
поели задължения във връзка с преместването от Италия и Гърция на нуждаещи се от международна закрила лица.
Решенията на Съвета възлагат на държавите членки задължението да предлагат места за нуждите на преместването на всеки
три месеца с цел осигуряване на добрата организация на незабавната процедура по преместване. Въпреки че почти всички
останали държави членки предприемат действия за изпълнение на задълженията в тази връзка, включително за преместване,
Полша не извършва нито едно преместване, а от декември 2015 г. не предлага нито едно готово място за преместване.
На 16 юни 2017 г. Комисията започва производство срещу Полша за установяване на неизпълнение на задължения от
държава членка.
Като оценява отговора на тази държава членка като незадоволителен, Комисията взема решение за преминаване към
следващия етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, като на 26 юли
2017 г. изпраща мотивирано становище на Република Полша.
Тъй като счита, че и отговорът на мотивираното становище е незадоволителен, Европейската комисия взема решение да
отнесе до Съда на Европейския съюз въпроса относно неизпълнението от Република Полша на правноустановени задължения
във връзка с преместването.
(1)
(2)

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната
закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, стр. 146).
Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната
закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, стр. 80).

