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9.1.2019 A8-0469/79 

Poprawka  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Niezależność wymiaru 

sądownictwa oznacza między innymi, że 

dany organ wypełnia swe zadania 

sądownicze w pełni autonomicznie, nie 

podlegając żadnej hierarchii służbowej ani 

nie będąc podporządkowanym 

komukolwiek i nie otrzymując nakazów 

czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, 

oraz że jest on w ten sposób chroniony 

przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi 

mogącymi zagrozić niezależności osądu 

jego członków i wpływać na ich 

rozstrzygnięcia. Gwarancje niezależności 

i bezstronności wymagają zasad, 

w szczególności co do składu organu, 

powoływania jego członków, okresu 

zajmowania danego stanowiska oraz 

powodów wyłączenia i odwołania jego 

członków, pozwalających wykluczyć 

w przekonaniu podmiotów prawa wszelką 

uzasadnioną wątpliwość co do 

niezależności tego organu od czynników 

zewnętrznych oraz jego neutralności 

w odniesieniu do pozostających w sporze 

interesów. 

(7) Niezależność wymiaru 

sądownictwa oznacza między innymi, że 

dany organ wypełnia swe zadania 

sądownicze w pełni autonomicznie, nie 

podlegając żadnej hierarchii służbowej ani 

nie będąc podporządkowanym 

komukolwiek i nie otrzymując nakazów 

czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, 

oraz że jest on w ten sposób chroniony 

przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi 

mogącymi zagrozić niezależności osądu 

jego członków i wpływać na ich 

rozstrzygnięcia. Niezależność wymiaru 

sprawiedliwości oznacza również 

zachowanie jednakowego dystansu do 

stron postępowania i ich odpowiednich 

interesów w odniesieniu do przedmiotu 

postępowania. Aspekt ten wymaga 

obiektywizmu oraz braku wszelkiego 

interesu w rozstrzygnięciu postępowania 

poza ścisłym stosowaniem przepisów 

prawa. Gwarancje niezależności 

i bezstronności wymagają zasad, 

w szczególności co do składu organu, 

powoływania jego członków, okresu 

zajmowania danego stanowiska oraz 

powodów wstrzymania się od głosu, 

wyłączenia i odwołania jego członków, 

pozwalających wykluczyć w przekonaniu 
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podmiotów prawa wszelką uzasadnioną 

wątpliwość co do niezależności tego 

organu od czynników zewnętrznych oraz 

jego neutralności w odniesieniu do 

pozostających w sporze interesów. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Poprawka  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Wymóg niezależności wymiaru 

sądownictwa zakłada również, że system 

środków dyscyplinarnych dla osób, którym 

powierzono zadanie sądzenia, przewiduje 

niezbędne gwarancje w celu uniknięcia 

ryzyka wykorzystywania takiego systemu 

do politycznej kontroli treści orzeczeń 

sądowych. Normy, które określają w 

szczególności zarówno zachowania 

stanowiące przewinienia dyscyplinarne, 

jak i konkretnie mające zastosowanie 

kary, przewidują interwencję niezależnego 

organu zgodnie z procedurą w pełni 

gwarantującą prawa potwierdzone w art. 

47 i 48 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, zwłaszcza prawo do obrony, 

oraz przewidują możliwość zaskarżenia 

orzeczeń organów dyscyplinarnych, są 

podstawowymi gwarancjami służącymi 

zachowaniu niezawisłości władzy 

sądowniczej. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Poprawka  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Monitorowanie 

 Komisja na bieżąco monitoruje i ocenia, 

czy prawo Unii jest poprawnie stosowane i 

czy jest przestrzegana praworządność.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Poprawka  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) w stosownych przypadkach 

zawieszenie zarządzania pośredniego i 

zastosowanie w jego miejsce zarządzania 

bezpośredniego; 

Or. en 

 

 


