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11.9.2020 A9-0138/60

Pakeitimas 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. yra susirūpinęs dėl to, kad naujoji 
Aukščiausiojo Teismo Išimtinės kontrolės 
ir viešųjų reikalų kolegija (toliau – 
Išimtinės kontrolės kolegija), kurios narių 
daugumą sudaro naujosios Nacionalinės 
teisėjų tarybos paskirti asmenys ir kurios 
atveju, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo vertinimu (toliau – Teisingumo 
Teismas), esama nepripažinimo 
nepriklausomu teismu rizikos, turės 
nustatyti visuotinių rinkimų teisėtumą ir 
nagrinėti su rinkimais susijusius ginčus; 
tai kelia didelį susirūpinimą dėl valdžių 
padalijimo ir Lenkijos demokratijos 
veikimo, nes dėl to su rinkimais susijusių 
ginčų teisminė peržiūra tampa 
neapsaugota nuo politinės įtakos ir tai 
gali sukurti teisinį netikrumą dėl tokios 
peržiūros teisėtumo42;

Išbraukta.

_________________
42 2017 m. gruodžio 8–9 d. Venecijos 
komisijos nuomonė, CDL-AD(2017)031, 
43 punktas; 2017 m. liepos 26 d. 
Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1520 
dėl teisinės valstybės principų Lenkijoje, 
kuria papildomos rekomendacijos (ES) 
2016/1374 ir (ES) 2017/146 (OL L 228, 
2017 9 2, p. 19), 135 dalis.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Pakeitimas 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. pažymi, kad Venecijos komisija 
savo 2002 m. Gerosios rinkimų praktikos 
kodekse43 pateikia aiškias gaires dėl 
visuotinių rinkimų rengimo visuomenės 
ekstremaliųjų situacijų, įskaitant 
epidemijas, metu; pažymi, kad nors šiame 
kodekse numatyta galimybė balsuoti 
laikantis išimtinės tvarkos, bet kokie 
pakeitimai, kuriais nustatoma tokia 
tvarka, gali būti laikomi atitinkančiais 
geriausią Europos patirtį tik tuo atveju, 
„jei užtikrinamas laisvų rinkimų 
principas“; mano, kad taip nėra turint 
omenyje prezidento rinkimų, kurie turėjo 
įvykti 2020 m. gegužės 10 d., sistemos 
pakeitimus, nes šie pakeitimai galėjo 
sutrukdyti surengti sąžiningus, slaptus ir 
lygius rinkimus, kuriais būtų visapusiškai 
paisoma teisės į privatumą44 ir laikomasi 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 2016/67945; be to, 
pažymi, kad šie pakeitimai prieštarauja 
Lenkijos Konstitucinio Teismo praktikai, 
kuri buvo suformuota, kai konstitucinė 
peržiūra vis dar buvo veiksminga, ir 
kurioje teigiama, kad rinkimų kodeksas 
negali būti keičiamas likus 6 mėnesiams 
iki rinkimų; susirūpinęs pažymi, kad 
pranešimas apie prezidento rinkimų 
atidėjimą buvo paskelbtas likus tik 4 
dienoms iki numatytos datos;

Išbraukta.
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_________________
43 Venecijos komisija, CDL-AD (2002) 23, 
Nuomonė Nr. 190/2002, Gerosios rinkimų 
praktikos kodeksas. Gairės ir aiškinamoji 
ataskaita, 2002 m. spalio 30 d.; taip pat 
žr.: Venecijos komisija, CDL-
PI(2020)005rev-e „Ataskaita dėl 
demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės 
valstybės principų laikymosi 
ekstremaliųjų situacijų atveju. 
Svarstymai“ (angl. „Report on Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections“), p. 23.
44 Taip pat žr. ESBO Demokratinių 
institucijų ir žmogaus teisių biuro 
nuomonę dėl įstatymo projekto, kuriuo 
nustatomos specialiosios taisyklės dėl 
visuotinių Lenkijos Respublikos 
prezidento rinkimų vykdymo (angl. 
„Opinion on the draft act on special rules 
for conducting the general election of the 
President of the Republic of Poland“), 
(Senato dokumentas Nr. 99), 2020 m. 
balandžio 27 d.
45 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Pakeitimas 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pripažįsta, kad nors teisingumo 
organizavimas valstybėse narėse priklauso 
jų kompetencijai, valstybės narės, 
naudodamosi šia kompetencija, privalo 
laikytis savo įsipareigojimų pagal 
Sąjungos teisę, kaip ne kartą yra nurodęs 
Teisingumo Teismas; pakartoja, kad 
nacionaliniai teisėjai taip pat yra Europos 
teisėjai, taikantys Sąjungos teisę, todėl jų 
nepriklausomumas yra bendras Sąjungos 
rūpestis, įskaitant Teisingumo Teismą, 
kuris turi užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi Sąjungos teisės 
taikymo srityje, kaip nustatyta ES 
sutarties 19 straipsnyje ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(toliau – Chartija) 47 straipsnyje; ragina 
Lenkijos valdžios institucijas išlaikyti ir 
saugoti Lenkijos teismų 
nepriklausomumą;

14. pripažįsta, kad teisingumo 
organizavimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai; pakartoja, kad nacionaliniai 
teisėjai iš esmės taip pat yra Europos 
teisėjai, taikantys Sąjungos teisę, o 
Sąjunga, įskaitant Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą, neturi teisės pareikšti 
savo nuomonę dėl teismų 
nepriklausomumo valstybėse narėse;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Pakeitimas 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad 2015 m. gruodžio 
22 d. ir 2016 m. liepos 22 d. priimti 
įstatymai dėl Konstitucinio Teismo, taip 
pat trijų dokumentų, priimtų 2016 m. 
pabaigoje46, rinkinys labai pakenkė 
Konstitucinio Teismo nepriklausomumui 
ir veiklos teisėtumui, ir kad Konstitucinis 
Teismas atitinkamais 2016 m. kovo 9 d. ir 
2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimais 
pripažino 2015 m. gruodžio 22 d. ir 
2016 m. liepos 22 d. įstatymus 
nekonstituciniais; primena, kad šie 
sprendimai tuo metu nebuvo paskelbti ir 
Lenkijos valdžios institucijos jų 
neįgyvendino; labai apgailestauja dėl to, 
kad įsigaliojus pirmiau minėtų įstatymų 
pakeitimams Lenkijoje nebeįmanoma 
užtikrinti šios šalies įstatymų 
konstitucingumo47; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą dėl įstatymų dėl 
Konstitucinio Teismo, neteisėtos jo 
sudėties ir vaidmens užkertant kelią 
2019 m. lapkričio 19 d. Teisingumo 
Teismo prejudicinio sprendimo 
laikymuisi48;

15. mano, kad 2016 m. kovo 9 d. ir 
2016 m. rugpjūčio 11 d. Konstitucinio 
Teismo pareiškimų dėl įstatymų dėl 
Konstitucinio Teismo prieštaravimo 
Konstitucijai teisinio pobūdžio vertinimas 
nepatenka į Sąjungos kompetencijos ribas 
ir kad, atsižvelgiant į tolesnius teisės aktų 
pakeitimus ir Konstitucinio Teismo 
praktiką, šie pareiškimai turi istorinę 
vertę, todėl nereikėtų svarstyti galimybės 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 
dėl nuostatų dėl Konstitucinio Teismo;

_________________
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 
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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 2016 m. spalio 14–15 d. Venecijos 
komisijos nuomonės 128 punktas; 
Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių 
komitetas, Baigiamosios pastabos dėl 
septintosios periodinės ataskaitos dėl 
Lenkijos, 2016 m. spalio 31 d., 7–8 dalys; 
Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1520.
48 2019 m. lapkričio 19 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas A. K. ir kt. / Sąd 
Najwyższy C-585/18, C-624/18 ir C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Pakeitimas 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. primena, kad 2017 m. pakeitus 
kandidatų skyrimo į Aukščiausiojo Teismo 
pirmojo pirmininko (toliau – pirmasis 
pirmininkas) pareigas metodą 
Aukščiausiojo Teismo teisėjų dalyvavimas 
atrankos procedūroje iš esmės tapo 
nereikšmingas; smerkia tai, kad 2019 m. 
gruodžio 20 d. Įstatymu, kuriuo iš dalies 
keičiamas Įstatymas dėl bendrosios 
kompetencijos teismų organizavimo, 
Įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo ir tam 
tikri kiti įstatymai49 (toliau – 2019 m. 
gruodžio 20 d. Įstatymas) dar labiau 
sumažintas teisėjų dalyvavimas pirmojo 
pirmininko atrankos procedūroje, nes 
sukuriama Lenkijos Respublikos 
Prezidento skiriamo Aukščiausiojo Teismo 
laikinai einančio pareigas pirmojo 
pirmininko pareigybė (toliau – l. e. p. 
pirmasis pirmininkas) ir sumažinamas 
kvorumas trečiajame ture tik iki 32 iš 125 
teisėjų, taip faktiškai atsisakant Lenkijos 
Konstitucijos 183 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtinto valdžios pasidalijimo tarp 
Lenkijos Respublikos Prezidento ir 
teisminės bendruomenės modelio50;

16. pripažįsta, kad kandidatų skyrimo į 
Aukščiausiojo Teismo pirmojo pirmininko 
pareigas metodo pakeitimuose 
atsižvelgiama į Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų dalyvavimą atrankos procedūroje, o 
Lenkijos Respublikos prezidento vaidmuo 
šioje procedūroje atitinka valdžios 
stabdžių ir atsvarų principą; pripažįsta, 
kad Aukščiausiojo Teismo teisėjo, 
einančio Aukščiausiojo Teismo pirmojo 
pirmininko pareigas, pareigybės ad 
interim sukūrimas yra sisteminis 
sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti 
veiksmingą Aukščiausiojo Teismo pirmojo 
pirmininko rinkimų vykdymą nepagrįstai 
neatidėliojant;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, CDL-
PI(2020)002, 51–55 dalys.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Pakeitimas 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. susirūpinęs atkreipia dėmesį į 
pažeidimus, susijusius su l. e. p. pirmojo 
pirmininko paskyrimu ir jo tolesniais 
veiksmais; yra labai susirūpinęs dėl to, 
kad kandidatų pirmojo pirmininko 
pareigoms eiti atrankos procesas neatitiko 
Lenkijos Konstitucijos 183 straipsnio ir 
Aukščiausiojo Teismo darbo tvarkos 
taisyklių ir buvo pažeisti pagrindiniai 
Aukščiausiojo Teismo Teisėjų generalinės 
asamblėjos (toliau – Generalinė 
asamblėja) narių svarstymo standartai; 
apgailestaudamas pažymi, kad abejonės 
dėl rinkimų proceso Generalinėje 
asamblėjoje teisėtumo, taip pat dėl 
laikinai einančių pareigas pirmųjų 
pirmininkų nešališkumo ir 
nepriklausomumo rinkimų proceso metu 
galėtų dar labiau pakenkti valdžių 
atskyrimui ir naujojo Aukščiausiojo 
Teismo pirmojo pirmininko, kurį 2020 m. 
gegužės 25 d. paskyrė Lenkijos 
Respublikos prezidentas, veiklos 
teisėtumui, todėl gali būti abejojama 
Aukščiausiojo Teismo nepriklausomumu; 
primena, kad panašius įstatymų 
pažeidimus Lenkijos Respublikos 
prezidentas padarė paskirdamas 
Konstitucinio Teismo pirmininką;

Išbraukta.

Or. en
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