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11.9.2020 A9-0138/60

Módosítás 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
választások érvényességének 
megállapítása és a választásokkal 
kapcsolatos viták kivizsgálása a 
Legfelsőbb Bíróság rendkívüli 
ellenőrzéssel és közügyekkel foglalkozó új 
tanácsának (a továbbiakban: rendkívüli 
tanács) feladata lesz, amelynek tagjai 
többségében az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács által 
kinevezett bírákból állnak, és amely 
esetében fennáll annak veszélye, hogy az 
Európai Unió Bíróságának (a 
továbbiakban: a Bíróság) értékelése 
alapján nem minősül független 
igazságszolgáltatási fórumnak; megjegyzi, 
hogy ez komoly aggodalomra ad okot a 
hatalmi ágak szétválasztását és a lengyel 
demokrácia működését illetően, mivel a 
választásokkal kapcsolatos viták bírósági 
felülvizsgálatát különösen sebezhetővé 
teszi a politikai befolyásolással szemben, 
és alkalmas arra, hogy 
jogbizonytalanságot teremtsen az ilyen 
felülvizsgálat érvényességével 
kapcsolatban42;

törölve

_________________

42 A Velencei Bizottság 2017. december 
8–9-i véleménye, CDL-AD(2017)031, 43. 
pont; A Bizottság 2017. december 20-i 
(EU) 2018/103 ajánlása a lengyelországi 
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jogállamiságról, valamint az (EU) 
2016/1374, (EU) 2017/146 és (EU) 
2017/1520 ajánlások kiegészítéséről, 25. 
pont.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Módosítás 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. megjegyzi, hogy a 2002-es 
választási magatartási kódexében43 
Velencei Bizottság világos 
iránymutatásokat ad az általános 
választások szükséghelyzet alatti 
megtartásáról, ideértve a járványokat is; 
megjegyzi továbbá, hogy a magatartási 
kódex ugyan rendelkezik kivételes 
szavazási szabályokról, azonban az ilyen 
szabályok bevezetésére irányuló 
módosítások csak akkor tekinthetők az 
európai bevált gyakorlatokkal 
összhangban lévőnek, „ha garantált a 
választójog szabadságának elve”; úgy véli, 
hogy nem ez a helyzet a 2020. május 10-
én esedékes elnökválasztásra vonatkozó 
keret módosításai esetében, mivel azok 
akadályozhatják a választások 
tisztességes, titkos és egyenlő, a 
magánélethez való jogot44 teljes 
mértékben tiszteletben tartó és az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel45 összhangban történő 
lebonyolítását; megjegyzi továbbá, hogy 
ezek a módosítások ellentétesek a lengyel 
Alkotmánybíróságnak a még a hatékony 
alkotmányossági felülvizsgálat idején 
kialakított ítélkezési gyakorlatával, amely 
kimondta, hogy nincs helye a választási 
törvény módosításának 6 hónappal a 
választások előtt; aggodalommal állapítja 
meg, hogy az elnökválasztás 

törölve
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elhalasztására vonatkozó bejelentés 
mindössze 4 nappal a kitűzött időpont 
előtt történt;
_________________

43 Velencei Bizottság, CDL-AD (2002) 23, 
190/2002. sz. vélemény, Választási 
magatartási kódex. Iránymutatások és 
magyarázó jelentés, 2002. október 30.; 
lásd még: Velencei Bizottság, L-
PI(2020)005rev-e, Jelentés – Az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
tiszteletben tartása szükségállapot idején – 
Gondolatok, 23. o.
44 Lásd továbbá EBESZ/ODIHR, 
Vélemény a Lengyel Köztársaság 
elnökének megválasztására irányuló 
általános választások lebonyolításának 
2020-ban elrendelt különleges 
szabályairól szóló törvénytervezetről 
(Szenátus Lapja, 99. sz.), 2020. április 27.
45 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Módosítás 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. elismeri, hogy bár az 
igazságszolgáltatási rendszer 
megszervezése nemzeti hatáskörbe 
tartozik, a Bíróság több alkalommal is 
kimondta, hogy a tagállamoknak e 
hatáskör gyakorlása során eleget kell 
tenniük az uniós jog szerinti 
kötelezettségeiknek; megismétli, hogy a 
nemzeti bírák egyben az uniós jogot 
alkalmazó európai bírák is, ami 
függetlenségüket közös üggyé teszi az 
Unió számára, ideértve a Bíróságot is, 
amelynek az uniós jog alkalmazási 
területén érvényesítenie kell az EUSZ 19. 
cikkében és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 
47. cikkében meghatározott jogállamiság 
tiszteletben tartását; felszólítja a lengyel 
hatóságokat, hogy tartsák fenn és őrizzék 
meg a lengyel bíróságok függetlenségét;

14. elismeri, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszer 
megszervezése nemzeti hatáskörbe 
tartozik; ismételten hangsúlyozza, hogy a 
nemzeti bírák egyúttal lényegében európai 
bírák is, akik az uniós jogot alkalmazzák, 
noha az Unió – beleértve az Európai Unió 
Bíróságát is – nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy az 
igazságszolgáltatás függetlenségének az 
egyes tagállamokban fennálló helyzetével 
kapcsolatban véleményt nyilvánítson;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/63

Módosítás 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az 
Alkotmánybíróságról szóló, 
2015. december 22-én, illetve 
2016. július 22-én elfogadott törvények, 
valamint a 2016 végén elfogadott három 
jogi aktusból álló csomag46 súlyosan 
aláásták az Alkotmánybíróság 
függetlenségét és legitimitását, és hogy a 
2015. december 22-én, illetve 
2016. július 22-én elfogadott törvényeket 
az Alkotmánybíróság 2016. március 9-én, 
illetve 2016. augusztus 11-én 
alkotmányellenesnek nyilvánította; 
emlékezetet rá, hogy azokat az ítéleteket 
akkor a lengyel hatóságok nem tették 
közzé és nem is hajtották végre; mélységes 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
Lengyelországban a fent említett 
jogszabályi változások hatálybalépése óta 
már nem lehet ténylegesen garantálni a 
lengyel törvények alkotmányosságát47; 
felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg 
kötelezettségszegési eljárás indítását az 
Alkotmánybíróságról szóló jogszabályok 
kapcsán, valamint az Alkotmánybíróság 
jogszerűtlen összetétele és a Bíróság 2019. 
november 19-i előzetes döntése 
betartásának megakadályozásában 
játszott aktív szerepe miatt48;

15. úgy ítéli meg, hogy az 
Alkotmánybíróság 2016. március 9-i, 
illetve 2016. augusztus 11-i, az 
Alkotmánybíróságról szóló törvények 
alkotmányellenességéről szóló 
nyilatkozata jogszerűségének értékelése 
nem tartozik az Unió hatáskörébe, 
valamint hogy a későbbi jogalkotási 
fejleményeknek és az Alkotmánybíróság 
ítélkezési gyakorlatának fényében e 
nyilatkozatok történelmi jelentőségűek, és 
ekképpen felesleges kötelezettségszegési 
eljárás indítását fontolgatni az 
Alkotmánybíróságra vonatkozó 
rendelkezések tiszteletben tartása 
kapcsán;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
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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 A Velencei Bizottság 2017. október 14–
15-i véleménye, 128. pont; ENSZ, Emberi 
Jogi Bizottság, Záró megjegyzések 
Lengyelország hetedik időközi 
jelentéséről, 2016. október 31., 7–8. pont; 
a Bizottság (EU) 2017/1520 ajánlása.
48 A Bíróság 2019. november 19-i ítélete, 
A.K. és társai kontra Sąd Najwyższy, C-
585/18, C-624/18 és C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Módosítás 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. emlékeztet arra, hogy 2017-ben a 
Legfelsőbb Bíróság első elnökének (a 
továbbiakban: első elnök) tisztségére jelölt 
személyek kinevezési módszerének 
módosítása értelmetlenné tette a 
Legfelsőbb Bíróság bíráinak a kiválasztási 
eljárásban való részvételét; elítéli, hogy a 
rendes bíróságok szervezetéről szóló 
törvény, a Legfelsőbb Bíróságról szóló 
törvény és más törvények módosításáról 
szóló 2019. december 20-i törvény49 (a 
továbbiakban: a 2019. december 20-i 
törvény) még tovább korlátozza a bírák 
részvételét az első elnök kiválasztásának 
folyamatában azáltal, hogy bevezeti a 
Legfelsőbb Bíróság megbízott első 
elnökének tisztségét (a továbbiakban: 
megbízott első elnök), akit a Lengyel 
Köztársaság elnöke nevez ki, és azáltal, 
hogy a harmadik körben a 
határozatképességi küszöböt a 125 bírából 
mindössze 32-re csökkenti, lényegében 
elvetve ezzel az Lengyel Köztársaság 
elnöke és a bírói közösség közötti 
hatalommegosztásnak a lengyel 
alkotmány 183. cikkének (3) bekezdésében 
foglalt modelljét50;

16. elismeri, hogy a Legfelsőbb 
Bíróság első elnöki tisztségére vonatkozó 
jelöltállítási módszer módosításai 
tekintetbe veszik a Legfelsőbb Bíróság 
bíráinak a kiválasztási eljárásban való 
részvételét, miközben a Lengyel 
Köztársaság elnökének ezen eljárásban 
betöltött szerepe összhangban van a 
kormányzati fékek és ellensúlyok elvével; 
elismeri, hogy annak bevezetése, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság egyik bírája 
ideiglenesen betölti a Legfelsőbb Bíróság 
első elnökének tisztségét, olyan 
rendszerszerű megoldás, amely azt 
szolgálja, hogy a Legfelsőbb Bíróság első 
elnökét indokolatlan késedelem nélkül 
megválasszák;

_________________
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 A Velencei Bizottság és az Európa 
Tanács Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatósága (DGI), Sürgős közös 
vélemény, 2020. január 16., CDL-
PI(2020)002, 51–55. pont.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Módosítás 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalommal állapítja meg a 
megbízott első elnök kinevezését övező 
szabálytalanságokat és a megbízott első 
elnök további lépéseit; mélységes 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az első 
elnöki tisztségre jelöltek 
megválasztásának folyamata nem felelt 
meg a lengyel alkotmány 183. cikkének 
vagy a Legfelsőbb Bíróság eljárási 
szabályzatának, és megsértette a 
Legfelsőbb Bíróság Bírói Közgyűlésének 
(a továbbiakban: a Közgyűlés) tagjai 
közötti tanácskozás alapvető normáit; 
sajnálattal jegyzi meg, hogy a 
Közgyűlésben tartott választás 
érvényességével, valamint a választási 
eljárás során a megbízott első elnökök 
pártatlanságával és függetlenségével 
kapcsolatos kétségek még inkább 
alááshatják a hatalmi ágak elválasztását 
és a Lengyel Köztársaság elnöke által 
2020. május 25-én kinevezett új első elnök 
legitimitását, és így megkérdőjelezhetik a 
Legfelsőbb Bíróság függetlenségét; 
emlékeztet arra, hogy a Lengyel 
Köztársaság elnöke hasonlóképpen 
megsértette a törvényt az 
Alkotmánybíróság elnökének kinevezése 
során;

törölve

Or. en
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