
AM\1213077DA.docx PE655.444v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

11.9.2020 A9-0138/60

Ændringsforslag 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er bekymret over, at det nye 
kammer for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "det ekstraordinære kammer"), 
hvis fleste medlemmer er enkeltpersoner, 
der er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet, og som risikerer ikke at blive 
betragtet som en uafhængig domstol i 
vurderingen fra Den Europæiske Unions 
Domstol (herefter "Domstolen) skal 
vurdere gyldigheden af valg og undersøge 
valgtvister; noterer sig, at dette giver 
anledning til alvorlig bekymring for så 
vidt angår magtens tredeling og det polske 
demokratis funktion, da det gør 
domstolsprøvelse af valgtvister særligt 
sårbare over for politisk påvirkning og 
kan skabe retsusikkerhed med hensyn til 
gyldigheden af en sådan prøvelse42;

udgår

_________________
42Venedigkommissionen, udtalelse af 8.-9. 
december 2017, CDL-AD(2017)031, punkt 
43; Kommissionens henstilling (EU) 
2018/103 af 20. december 2017 
vedrørende retsstatsprincippet i Polen som 
supplement til henstilling (EU) 
2016/1374, (EU) 2017/146 og (EU) 
2017/1520, punkt 25.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Ændringsforslag 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at 
Venedigkommissionen i sin kodeks for 
god praksis i forbindelse med 
valgspørgsmål43 fra 2002 giver klare 
retningslinjer om afholdelse af 
almindelige valg under offentlige 
nødsituationer, herunder epidemier; 
bemærker endvidere, at selv om kodeksen 
giver mulighed for usædvanlige 
valgmetoder, kan enhver ændring med 
henblik på at indføre sådanne metoder 
kun anses for at være i overensstemmelse 
med europæisk bedste praksis, hvis 
princippet om fri valgret er garanteret; 
mener, at dette ikke er tilfældet med de 
ændringer af valgrammen for 
præsidentvalget, der skulle finde sted den 
10. maj 2020, eftersom de kunne hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg med 
fuld respekt for retten til privatlivets fred44 
og i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2016/67945; bemærker endvidere, at 
disse ændringer er i strid med den polske 
forfatningsdomstols retspraksis, som blev 
udviklet, da en prøvelse i 
forfatningsdomstolen stadig var effektiv, 
og som fastslog, at valgloven ikke måtte 
ændres seks måneder før et valg; 
bemærker med bekymring, at meddelelsen 
om at udsætte præsidentvalget kun kom 
fire dage før den planlagte dato;

udgår
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_________________
43Venedigkommissionen, CDL-AD (2002) 
23, udtalelse nr. 190/2002, kodeks for god 
praksis i forbindelse med valgspørgsmål. 
Retningslinjer og forklarende rapport, af 
30. oktober 2002; Jf. også 
Venedigkommissionen, CDL-PI (2020) 
005rev-e, Report on Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law in States of Emergency — 
Reflections, s. 23.
44Jf. også OSCE/ODIHR's udtalelse om 
udkast til retsakt om særlige regler for 
valget af præsident for Republikken Polen 
i 2020 (Senatets dokument nr. 99) af 27. 
april 2020.
45Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Ændringsforslag 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. anerkender, at selv om opbygningen 
af retsvæsenet er en national kompetence, 
har Domstolen gentagne gange fastslået, 
at medlemsstaterne skal opfylde deres 
forpligtelser i henhold til EU-retten, når 
de udøver denne kompetence; gentager, at 
nationale dommere også er europæiske 
dommere, der anvender EU-retten, hvilket 
gør deres uafhængighed til et fælles 
anliggende for Unionen, herunder 
Domstolen, der skal håndhæve respekten 
for retsstatsprincippet som fastsat i artikel 
19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder (i det følgende benævnt 
"chartret") på EU-rettens 
anvendelsesområde; opfordrer de polske 
myndigheder til at fastholde og bevare de 
polske domstoles uafhængighed;

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence; 
gentager, at nationale dommere i alt 
væsentligt også er europæiske dommere, 
der anvender EU-retten, mens Unionen, 
herunder Domstolen, ikke har nogen 
kompetence til at udtale sig om 
retsvæsenets uafhængighed i 
medlemsstaterne;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Ændringsforslag 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, samt pakken med tre love, som blev 
vedtaget ved udgangen af 201646, i 
alvorlig grad undergravede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet, og at lovene af 22. december 
og 22. juli blev erklæret 
forfatningsstridige af 
forfatningsdomstolen henholdsvis den 
9. marts 2016 og den 11. august 2016; 
minder om, at disse domme ikke blev 
offentliggjort på det pågældende tidspunkt 
eller gennemført af de polske 
myndigheder; beklager dybt, at polske 
loves overensstemmelse med forfatningen 
ikke længere har kunnet garanteres i 
Polen, siden ovennævnte 
lovgivningsmæssige ændringer trådte i 
kraft47; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
loven om forfatningsdomstolen, dens 
ulovlige sammensætning og dens rolle 
med hensyn til at hindre overholdelse af 
Domstolens præjudicielle afgørelse af 19. 
november 201948;

15. mener, at vurderingen af den 
retlige karakter af forfatningsdomstolens 
udtalelser af 9. marts 2016 og 11. august 
2016 om de forfatningsstridige love om 
forfatningsdomstolen fortsat ligger uden 
for Unionens kompetence, og at disse 
udtalelser i lyset af den efterfølgende 
lovgivningsmæssige udvikling og 
retspraksis i forfatningsdomstolen har 
historisk værdi og gør det overflødigt at 
overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
bestemmelserne om 
forfatningsdomstolen;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 



AM\1213077DA.docx PE655.444v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
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).
47Venedigkommissionen, udtalelse af 14.-
15. oktober 2016, punkt 128; FN, 
Menneskerettighedskomitéen, Afsluttende 
bemærkninger om den syvende periodiske 
rapport om Polen, af 31. oktober 2016, 
punkt 7-8; Kommissionens henstilling 
(EU) 2017/1520.
48Domstolens dom af 5. november 2019, 
A.K. mod Sąd Najwyższy, C-585/18, C-
624/18 og C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Ændringsforslag 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. minder om, at ændringer i 
metoden for udnævnelse af kandidater til 
stillingen som førstepræsident for 
højesteret i 2017 (herefter 
"førstepræsident") reelt gjorde 
højesteretsdommernes deltagelse i 
udvælgelsesproceduren meningsløs; 
fordømmer det forhold, at loven af 
20. december 2019 om ændring af loven 
om almindelige domstole, loven om 
højesteret og visse andre love49 ("loven af 
20. december 2019") tilmed yderligere 
reducerer dommernes deltagelse i 
processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som fungerende 
førstepræsident for højesteret (herefter 
"fungerende førstepræsident"), der 
udpeges af præsidenten for Republikken 
Polen, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje 
runde til blot 32 ud af 125 dommere, 
hvorved magtfordelingen mellem 
præsidenten for Republikken Polen og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, 
stk. 3, i den polske forfatning, reelt 
opgives50;

16. anerkender, at ændringerne i 
metoden for udnævnelse af kandidater til 
embedet som førstepræsident for højesteret 
tager hensyn til højesteretsdommernes 
deltagelse i udvælgelsesproceduren, mens 
den rolle, som præsidenten for 
Republikken Polen spiller i denne 
procedure, stemmer overens med 
princippet om statslig magtadskillelse; 
anerkender, at indførelsen af stillingen 
som midlertidig højesteretsdommer i 
stillingen som førstepræsident for 
højesteret er en systemisk løsning, som 
har til formål at sikre en effektiv 
gennemførelse af valget til 
førstepræsident for højesteret uden 
unødig forsinkelse;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
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Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Ændringsforslag 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. bemærker med bekymring de 
uregelmæssigheder, som omgiver 
udpegelsen af den fungerende 
førstepræsident og dennes videre 
handlinger; er dybt bekymret over, at 
processen med at vælge kandidater til 
posten som førstepræsident ikke var i 
overensstemmelse med artikel 183 i den 
polske forfatning eller højesterets 
forretningsorden og tilsidesatte 
grundlæggende standarder for 
forhandlinger blandt medlemmerne af 
generalforsamlingen af dommere ved 
højesteret (i det følgende benævnt 
"generalforsamlingen"); bemærker med 
beklagelse, at tvivl om gyldigheden af 
valgprocessen i generalforsamlingen og 
de fungerende førstepræsidenters 
upartiskhed og uafhængighed under 
valgprocessen yderligere kan undergrave 
magtens tredeling og legitimiteten af den 
nye førstepræsident for højesteret, som 
blev udpeget af præsidenten for 
Republikken Polen den 25. maj 2020, og 
dermed kan sætte spørgsmålstegn ved 
højesterets uafhængighed: minder om, at 
Præsidenten for Republikken Polen på 
samme måde overtrådte lovgivningen, da 
han udnævnte præsidenten for 
forfatningsdomstolen;

udgår

Or. en
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