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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο Τμήμα Εκτάκτου 
Ελέγχου και Δημοσίων Υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από μέλη που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο και ενδέχεται να μην μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο κατά την αξιολόγηση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής το «Δικαστήριο», πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
εκλογών και να εξετάζει τις εκλογικές 
διαφορές· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη 
διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία 
της πολωνικής δημοκρατίας, δεδομένου 
ότι καθιστά τον δικαστικό έλεγχο των 
εκλογικών διαφορών ιδιαίτερα ευάλωτο 
στην άσκηση πολιτικής επιρροής και 
μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια 
δικαίου όσον αφορά την εγκυρότητα του 
εν λόγω ελέγχου42·

διαγράφεται

_________________
42 Επιτροπή της Βενετίας, Γνωμοδότηση 
της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 2017, CDL-
AD(2017)031, παρ. 43· σύσταση (ΕΕ) 
2018/103 της Επιτροπής της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος 
δικαίου στην Πολωνία, συμπληρωματική 
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προς τις συστάσεις (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 
2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520, παρ. 25.
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13. σημειώνει ότι, στον κώδικά της 
περί της ορθής πρακτικής σε εκλογικά 
ζητήματα του 200243, η Επιτροπή της 
Βενετίας παρέχει σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διεξαγωγή γενικών 
εκλογών κατά τη διάρκεια καταστάσεων 
δημόσιας έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων επιδημιών· 
σημειώνει ότι, παρόλο που ο κώδικας 
προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής κατ’ 
εξαίρεση ρυθμίσεων διεξαγωγής 
ψηφοφορίας, οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις για τη θέσπιση τέτοιων 
ρυθμίσεων μπορούν να εξεταστούν μόνο 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες 
πρακτικές, «αν διασφαλίζεται η αρχή της 
ελεύθερης ψηφοφορίας»· θεωρεί ότι αυτό 
δεν ισχύει στην περίπτωση των 
τροποποιήσεων του εκλογικού πλαισίου 
για τις προεδρικές εκλογές που επρόκειτο 
να διεξαχθούν στις 10 Μαΐου 2020, 
δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 
παρεμποδίσουν τη δίκαιη, μυστική και 
κατά τρόπο ισότιμο διενέργεια των 
εκλογών, με πλήρη σεβασμό του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή44 και 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου45· σημειώνει, 
επιπλέον, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη νομολογία του 
Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου 

διαγράφεται
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που είχε εκδοθεί όταν ο συνταγματικός 
έλεγχος εξακολουθούσε να ασκείται με 
αποτελεσματικό τρόπο, και η οποία όριζε 
ότι ο εκλογικός κώδικας δεν πρέπει να 
τροποποιείται 6 μήνες πριν από 
οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία· 
σημειώνει με ανησυχία ότι η ανακοίνωση 
για την αναβολή των προεδρικών 
εκλογών έγινε μόλις 4 ημέρες πριν από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία·
_________________
43 Επιτροπή της Βενετίας, CDL-AD 
(2002) 23, Γνωμοδότηση αριθ. 190/2002, 
Κώδικας ορθής πρακτικής σε εκλογικά 
ζητήματα. Κατευθυντήριες γραμμές και 
αιτιολογική έκθεση, 30 Οκτωβρίου 2002· 
Βλ. επίσης, Επιτροπή της Βενετίας, CDL-
PI(2020)005rev-e, Report on Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency (Έκθεση 
για τον σεβασμό της δημοκρατίας, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) - 
Σκέψεις, παρ. 23.
44 Βλ. επίσης, ΟΑΣΕ/Γραφείο 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Opinion on the draft act on 
special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic 
of Poland ordered in 2020 (Senate Paper 
No. 99) [Γνωμοδότηση επί του σχεδίου 
νόμου σχετικά με τους ειδικούς κανόνες 
για τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών 
του Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας που ζητήθηκε το 2020 
(Έγγραφο της Γερουσίας αριθ. 99)], 
27 Απριλίου 2020.
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
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Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που η 
οργάνωση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, 
το Δικαστήριο έχει αποφανθεί 
επανειλημμένως ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του ενωσιακού 
δικαίου κατά την άσκηση αυτής της 
αρμοδιότητας· επαναλαμβάνει ότι οι 
εθνικοί δικαστές είναι και Ευρωπαίοι 
δικαστές, οι οποίοι εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, το οποίο καθιστά την 
ανεξαρτησία τους κοινή μέριμνα για την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του 
Δικαστηρίου, το οποίο οφείλει να 
επιβάλλει τον σεβασμό του κράτους 
δικαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ο 
«Χάρτης»), στον τομέα της εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να σέβονται και να 
διατηρούν την ανεξαρτησία των 
πολωνικών δικαστηρίων·

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· 
επαναλαμβάνει ότι οι εθνικοί δικαστές 
είναι στην ουσία και Ευρωπαίοι δικαστές, 
οι οποίοι εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης, ενώ η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΕ, δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα να εκφράζει την 
άποψή της όσον αφορά την ανεξαρτησία 
του δικαστικού συστήματος στα κράτη 
μέλη·

Or. en
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15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, καθώς και 
η δέσμη των τριών νόμων που 
εγκρίθηκαν στο τέλος του 201646, 
υπονόμευσαν σοβαρά την ανεξαρτησία 
και τη νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και ότι οι νόμοι της 
22ας Δεκεμβρίου 2015 και της 
22ας Ιουλίου 2016 κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 
11 Αυγούστου 2016, αντιστοίχως· 
υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω 
αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η 
συνταγματικότητα των πολωνικών νόμων 
δεν μπορεί πλέον να διασφαλισθεί 
αποτελεσματικά στην Πολωνία, από τότε 
που άρχισαν να ισχύουν οι 
προαναφερόμενες νομοθετικές αλλαγές47· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει σε σχέση με τη νομοθεσία για 
το Συνταγματικό Δικαστήριο, την 
παράνομη σύνθεσή του και τον ρόλο του 
στην παρεμπόδιση της συμμόρφωσης με 
την προδικαστική απόφαση του 
Δικαστηρίου της ΕΕ της 19ης Νοεμβρίου 
201948·

15. θεωρεί ότι η αξιολόγηση της 
νομικής φύσης των δηλώσεων του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016 και της 11ης Αυγούστου 
2016, σχετικά με την 
αντισυνταγματικότητα των νόμων που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο 
παραμένουν εκτός των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και ότι, υπό το πρίσμα των 
επακόλουθων νομοθετικών εξελίξεων και 
της νομολογίας του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, αυτές οι δηλώσεις έχουν 
ιστορική αξία, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται περιττή η εξέταση του 
ενδεχομένου κίνησης διαδικασίας επί 
παραβάσει σε σχέση με τις διατάξεις που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο·
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_________________
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); 
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 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της 
Βενετίας της 14ης-15ης Οκτωβρίου 2016, 
παρ. 128· ΟΗΕ, Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations on 
the seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 31 Οκτωβρίου 2016, παρ. 7-8· 
Σύσταση (ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής.
48 Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2019, A.K. και άλλοι κατά Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 και C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι, το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
(εφεξής ο «Πρώτος Πρόεδρος») 
κατέστησαν στην πράξη άνευ ουσίας τη 
συμμετοχή των δικαστών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στη διαδικασία επιλογής· 
καταγγέλλει το γεγονός ότι ο νόμος της 
20ής Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί 
τον νόμο περί της οργάνωσης των κοινών 
δικαστηρίων, τον νόμο περί του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορισμένους 
άλλους νόμους49 (ο «νόμος της 20ής 
ΔΕκεμβρίου 2019») μειώνει έτι 
περαιτέρω τη συμμετοχή των δικαστών 
στη διαδικασία επιλογής του Πρώτου 
Προέδρου, θεσπίζοντας μια θέση 
ασκούντος καθήκοντα Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
(εφεξής ο «ασκών καθήκοντα Πρώτου 
Προέδρου») που διορίζεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, 
και μειώνοντας την απαρτία στον τρίτο 
γύρο σε 32 μόνον από τους 125 δικαστές, 
εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία το 
μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 
μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας και της κοινότητας των 
δικαστών, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
183 παράγραφος 3 του Συντάγματος της 
Πολωνίας50·

16. αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές στη 
μέθοδο καθορισμού των υποψηφίων για τη 
θέση του Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου λαμβάνουν υπόψη 
τη συμμετοχή των δικαστών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στη διαδικασία επιλογής, ενώ 
ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας στη συγκεκριμένη 
διαδικασία είναι συνεπής με την αρχή 
των κυβερνητικών ελέγχων και 
ισορροπιών· αναγνωρίζει ότι η θέσπιση 
της θέσης ενός δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, ο οποίος κατέχει 
προσωρινά το αξίωμα του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αποτελεί μια συστημική λύση που έχει ως 
στόχο να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική διεξαγωγή της εκλογής 
του Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου χωρίς περιττή 
καθυστέρηση·
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_________________
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).
50 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (DGI), Επείγουσα κοινή 
γνωμοδότηση της 16ης Ιανουαρίου 2020, 
CDL-PI(2020)002, παρ. 51-55.

Or. en



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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/65

Τροπολογία 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει με προβληματισμό τις 
παρατυπίες σχετικά με τον διορισμό του 
ασκούντος καθήκοντα Πρώτου 
Προέδρου και τις περαιτέρω ενέργειές 
του· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
το γεγονός ότι η διαδικασία εκλογής των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου δεν ήταν σύμφωνη με το άρθρο 
183 του Πολωνικού Συντάγματος ή τον 
Κανονισμό Διαδικασίας του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και παραβίασε βασικά 
πρότυπα διασκέψεων μεταξύ των μελών 
της Γενικής Συνέλευσης των Δικαστών 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής η 
«Γενική Συνέλευση»)· σημειώνει με λύπη 
ότι οι αμφιβολίες σχετικά με την 
εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας 
στη Γενική Συνέλευση, καθώς και 
σχετικά με την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία των εκτελούντων χρέη 
Προέδρου κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής διαδικασίας, θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν περαιτέρω τη διάκριση 
των εξουσιών και τη νομιμότητα του νέου 
Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου που διορίστηκε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
στις 25 Μαΐου 2020 και, επομένως, να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου· 
υπενθυμίζει ότι παρόμοιες παραβιάσεις 
του νόμου από τον Πρόεδρο της 
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