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Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlog tožeče stranke
Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

— ugotovi, da Republika Poljska s tem, da ni v rednih obdobij, in sicer vsaj vsake tri mesece, navedla primernega števila
prosilcev, ki se lahko hitro premestijo na njeno ozemlje, od 16. marca 2016 ni izpolnjevala svojih obveznosti na podlagi
člena 5(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 in člena 5(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 ter posledično drugih obveznosti
v zvezi s premestitvijo iz člena 5, od (4) do (11), obeh zgoraj navedenih sklepov;

— Republiki Poljski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Začasni mehanizem za premestitev v nujnih primerih je bil uveden z dvema sklepoma Sveta, sprejetima septembra 2015, in
sicer s Sklepom Sveta (EU) 2015/1523 (1) in Sklepom Seta (EU) 2015/1601 (2), v skladu s katerima so države članice
zavezane, da premestijo osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije.

Sklepa Sveta državam članicam nalagata obveznost, da vsake tri mesece predlagajo kraje za potrebe premestitve, da bi se
zagotovilo učinkovito in urejeno delovanje postopka premestitve. Čeprav so skoraj vse ostale države članice storile
potrebno za zagotovitev spoštovanja svojih zavez za premestitev, Poljska ni opravila nobene premestitve in od decembra
2015 ni predlagala nobenega kraja, primernega za premestitev.

Komisija je 16. junija 2017 zoper Poljsko začela postopek za ugotavljanje kršitev.

Ker je Komisija menila, da odgovor te države članice ni zadovoljiv, se je odločila, da bo prešla v naslednjo fazo postopka za
ugotavljanje kršitev in je Republiki Poljski 26. julija 2017 poslala obrazloženo mnenje.

Ker je Komisija menila, da tudi odgovor na obrazloženo mnenje ni zadovoljiv, je proti Republiki Poljski vložila tožbo pri
Sodišču Evropske unije zaradi neizpolnjevanja obveznosti, povezanih s premestitvijo.
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Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in
Grčije (UL L 239, str. 146).
Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in
Grčije (UL L 248, str. 80).

