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11.9.2020 A9-0138/60

Pozměňovací návrh 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
o platnosti voleb má v rámci Nejvyššího 
soudu rozhodovat nová komora pro 
mimořádnou kontrolu a veřejné záležitosti 
(dále jen „mimořádná komora“), jež bude 
rovněž posuzovat volební spory, kterou 
však tvoří soudci jmenovaní novou Státní 
soudcovskou radou a u které hrozí, že ji 
Soudní dvůr Evropské unie nevyhodnotí 
jako nezávislý soud; konstatuje, že to 
vyvolává vážné obavy, pokud jde o dělbu 
moci a fungování polské demokracie, 
neboť soudní přezkum volebních sporů je 
tak zvláště vystaven politickým vlivům a 
má potenciál vytvářet právní nejistotu, 
pokud jde o platnost tohoto přezkumu42;

vypouští se

_________________
42 Benátská komise, stanovisko z 8.–9. 
prosince 2017, CDL-AD(2017)031, bod 
43; doporučení Komise (EU) 2017/1520 ze 
dne 26. července 2017 v otázce právního 
státu v Polsku komplementární k 
doporučení (EU) 2016/1374 a doporučení 
(EU) 2017/146 (Úř. věst. L 228, 2.9.2017, 
s. 19), bod 135.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Pozměňovací návrh 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že Benátská komise ve 
svém kodexu osvědčených postupů ve 
volebních záležitostech z roku 200243 
poskytuje jasné pokyny pro pořádání 
všeobecných voleb během mimořádných 
situací, jež zasahují do veřejného života, k 
nimž patří i epidemie; konstatuje, že i když 
kodex počítá s možností mimořádných 
způsobů hlasování, o jakýchkoli změnách 
umožňujících jejich zavedení lze mít za to, 
že jsou v souladu s evropskými 
osvědčenými postupy, pouze tehdy, „je-li 
zaručena zásada svobodného volebního 
práva“; domnívá se, že v případě změn 
volebního rámce pro prezidentské volby, 
které se měly konat dne 10. května 2020, 
nebyla tato podmínka splněna, neboť tyto 
změny mohly bránit tomu, aby volby 
proběhly spravedlivě, tajně a za rovných 
podmínek, plně respektovaly právo na 
soukromí44  a byly v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679; dále konstatuje, že tyto změny 
jsou v rozporu s judikaturou polského 
Ústavního soudu, která vznikla v době, 
kdy byl ústavní přezkum stále účinný, a v 
níž stojí, že volební zákon nesmí být 
změněn 6 měsíců před jakýmikoli 
volbami; se znepokojením konstatuje, že 
odklad prezidentských voleb byl oznámen 
pouze 4 dny před plánovaným datem;

vypouští se
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_________________
43 Benátská komise, CDL-AD (2002) 23, 
stanovisko č. 190/2002, Kodex 
osvědčených postupů ve volebních 
záležitostech. Pokyny a vysvětlující 
zpráva, 30. října 2002. Viz také Benátská 
komise, CDL-PI(2020)005rev-e, Zpráva o 
respektování demokracie, lidských práv a 
právního státu během nouzového stavu, 
Reflections, s. 23.
44 Viz také OBSE/ODIHR, Stanovisko k 
návrhu zákona o zvláštních pravidlech 
pro všeobecnou volbu prezidenta Polské 
republiky nařízenou na rok 2020 (senátní 
dokument č. 99), 27. dubna 2020.
45 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Pozměňovací návrh 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že zatímco organizace 
soudnictví spadá do pravomoci členských 
států, Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že 
členské státy jsou při výkonu této 
pravomoci povinny dodržovat své 
povinnosti vyplývající z práva Unie; 
opakuje, že soudci členských států jsou 
rovněž evropskými soudci, neboť uplatňují 
právo Unie, což činí jejich nezávislost 
společným zájmem Unie, včetně Soudního 
dvora, který musí prosazovat v oblasti 
uplatňování práva Unie dodržování zásad 
právního státu, jak jsou stanoveny v 
článku 19 SEU a článku 47 Listiny 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“); vyzývá polské orgány, aby 
prosazovaly a zachovaly nezávislost 
polských soudů;

14. uznává, že organizace soudnictví 
spadá do pravomoci členských států; 
opakuje, že soudci členských států jsou v 
podstatě také evropskými soudci, kteří 
uplatňují právo Unie, přičemž Unie a 
Soudní dvůr EU nemají pravomoc 
vyjadřovat se k nezávislosti soudnictví v 
členských státech;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Pozměňovací návrh 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že zákony týkající se 
Ústavního soudu, jež byly přijaty ve dnech 
22. prosince 2015 a 22. července 2016, i 
balíček tří aktů přijatý na konci roku 
201646 vážně ovlivnily nezávislost a 
legitimitu Ústavního soudu a že uvedené 
zákony z 22. prosince 2015 a 22. července 
2016 prohlásil Ústavní soud ve dnech 9. 
března 2016 a 11. srpna 2016 za 
protiústavní; připomíná, že tyto rozsudky 
nebyly v dané době zveřejněny a nebyly 
polskými orgány provedeny; vyjadřuje 
hluboké politování nad skutečností, že od 
vstupu výše uvedených legislativních 
změn v platnost nelze v Polsku účinně 
zaručit ústavnost polských zákonů47; 
vybízí Komisi, aby v souvislosti s 
legislativou týkající se Ústavního soudu, 
jeho nezákonným složením a jeho úlohou 
při bránění naplnění rozhodnutí 
Soudního dvora o předběžné otázce ze dne 
19. listopadu 2019 zvážila zahájení řízení o 
nesplnění povinnosti48;

15. domnívá se, že posouzení právní 
povahy prohlášení Ústavního soudu ze dne 
9. března 2016 a 11. srpna 2016 o 
protiústavnosti zákonů týkajících se 
Ústavního soudu nespadá do pravomoci 
Unie a že s ohledem na následný 
legislativní vývoj a judikaturu Ústavního 
soudu mají tato prohlášení historickou 
hodnotu, a je proto zbytečné zvažovat 
zahájení řízení o nesplnění povinnosti, v 
souvislosti s ustanoveními týkajícími se 
Ústavního soudu;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
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Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Stanovisko Benátské komise ze dne 14.–
15. října 2016, bod 128; OSN, Výbor pro 
lidská práva, Závěrečné připomínky k 
sedmé pravidelné zprávě o Polsku, 31. 
října 2016, body 7–8; doporučení Komise 
(EU) 2017/1520.
48 Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 
listopadu 2019, věc A.K. a další v. Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 a C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Pozměňovací návrh 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že v roce 2017 vedly 
změny způsobu jmenování kandidátů na 
pozici prvního předsedy Nejvyššího soudu 
(dále jen „první předseda“) k tomu, že 
účast soudců Nejvyššího soudu ve 
výběrovém řízení pozbyla jakéhokoli 
smysluplného účinku; odsuzuje 
skutečnost, že zákon ze dne 20. prosince 
2019, kterým se mění zákon o soustavě 
obecných soudů, zákon o Nejvyšším 
soudu a několik dalších zákonů49  (dále 
jen „zákon ze dne 20. prosince 2019“), 
ještě více omezuje účast soudců na 
procesu výběru prvního předsedy, neboť 
zavádí funkci výkonného prvního předsedy 
Nejvyššího soudu (dále jen „výkonný 
první předseda“), kterého jmenuje 
prezident republiky, a snižuje kvorum ve 
třetím kole na pouhých 32 ze 125 soudců, 
čímž fakticky opouští model sdílení 
pravomocí mezi prezidentem republiky a 
soudní obcí zakotvený v čl. 183 odst. 3 
Ústavy Polské republiky (dále jen 
„Ústava“)50 ;

16. uznává, že změny způsobu 
jmenování kandidátů na pozici prvního 
předsedy Nejvyššího soudu zohledňují 
účast soudců Nejvyššího soudu ve 
výběrovém řízení, i když úloha prezidenta 
Polské republiky v tomto postupu je v 
souladu se zásadou systému brzd a 
protivah; uznává, že zřízení funkce 
soudce Nejvyššího soudu ad interim, který 
zastává funkci prvního předsedy 
Nejvyššího soudu, je systémovým řešením, 
jehož cílem je bez zbytečného odkladu 
zajistit účinný průběh volby prvního 
předsedy Nejvyššího soudu;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
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50 Benátská komise a DGI (generální 
ředitelství pro lidská práva a právní stát) 
Rady Evropy, naléhavé společné 
stanovisko ze dne 16. ledna 2020, CDL-
PI(2020)002, body 51–55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Pozměňovací návrh 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. se znepokojením bere na vědomí 
nesrovnalosti spojené se jmenováním 
výkonného prvního předsedy a jeho další 
kroky; je hluboce znepokojen tím, že 
proces volby kandidátů na funkci prvního 
předsedy neproběhl v souladu s článkem 
183 Ústavy ani s jednacím řádem 
Nejvyššího soudu a že porušoval základní 
standardy rozpravy mezi členy valného 
shromáždění soudců Nejvyššího soudu 
(dále jen „valné shromáždění“); s 
politováním konstatuje, že pochybnosti o 
platnosti procesu volby ve valném 
shromáždění i o nestrannosti a 
nezávislosti výkonných prvních předsedů 
během procesu volby by mohly dále 
oslabit dělbu moci a legitimitu nového 
prvního předsedy, kterého jmenoval 
prezident Polské republiky dne 25. května 
2020, a mohly by ve svém důsledku 
zpochybňovat nezávislost Nejvyššího 
soudu; připomíná, že k podobným 
porušením právních předpisů ze strany 
prezidenta Polské republiky došlo i při 
jmenování předsedy Ústavního soudu;

vypouští se

Or. en


