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

NL In verscheidenheid verenigd NL

11.9.2020 A9-0138/60

Amendement 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de 
“buitengewone kamer” genoemd), die 
voor het grootste deel is samengesteld uit 
personen die zijn benoemd door de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie en 
die volgens de beoordeling van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna 
“Hof van Justitie” genoemd) niet in 
aanmerking dreigt te komen als 
onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft 
de geldigheid van verkiezingen te 
verifiëren en electorale geschillen te 
behandelen; stelt dat dit ernstige 
bezorgdheid doet rijzen over de scheiding 
der machten en de werking van de Poolse 
democratie, in zoverre dat rechterlijke 
toetsing van electorale geschillen hierdoor 
bijzonder kwetsbaar wordt voor politieke 
beïnvloeding en er hierdoor 
rechtsonzekerheid kan ontstaan met 
betrekking tot de geldigheid van een 
dergelijke toetsing42;

Schrappen

_________________
42 Commissie van Venetië, advies van 8-9 
december 2017, CDL-AD(2017)031, punt 
43; Aanbeveling (EU) 2017/1520 van de 
Commissie van 26 juli 2017 over de 
rechtsstaat in Polen ter aanvulling van de 
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Aanbevelingen (EU) 2016/1374 en 
(EU) 2017/146 (PB L 228 van 2.9.2017, 
blz. 19), punt 135.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Amendement 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de Commissie van 
Venetië in 2002 in haar Gedragscode in 
verkiezingsaangelegenheden43 duidelijke 
richtsnoeren heeft gegeven voor het 
houden van algemene verkiezingen 
tijdens publieke noodsituaties, met 
inbegrip van epidemieën; merkt op dat 
deze gedragscode voorziet in de 
mogelijkheid van uitzonderlijke 
stemprocedures, maar dat wijzigingen om 
dit soort procedures in te voeren alleen 
kunnen worden geacht in 
overeenstemming te zijn met Europese 
beste praktijken “als het beginsel van vrije 
verkiezingen wordt gegarandeerd”; is van 
mening dat dit niet het geval is voor de 
wijzigingen van het electorale kader voor 
de op 10 mei 2020 geplande 
presidentsverkiezingen, aangezien deze 
zouden kunnen verhinderen dat de 
verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, met volledige inachtneming van 
het recht op privacy44 en in 
overeenstemming met Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad45; merkt bovendien 
op dat die wijzigingen in strijd zijn met de 
jurisprudentie van het Constitutioneel 
Hof van Polen die tot stand is gekomen 
toen er nog sprake was van 
daadwerkelijke grondwettelijke toetsing 
en waarin staat aangegeven dat de kieswet 

Schrappen
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in de periode van zes maanden 
voorafgaand aan verkiezingen niet meer 
mag worden gewijzigd; stelt bezorgd vast 
dat de aankondiging van het uitstel van de 
presidentsverkiezingen slechts vier dagen 
voor de geplande datum bekend werd 
gemaakt;
_________________
43 Commissie van Venetië, CDL-
AD (2002) 23, Advies nr. 190/2002, “Code 
of good practice in electoral matters. 
Guidelines and explanatory report” 
(Gedragscode in 
verkiezingsaangelegenheden. 
Richtsnoeren en toelichting), 30 oktober 
2002; zie ook Commissie van Venetië, 
CDL-PI(2020)005rev-e, “Report on 
Respect for Democracy Human Rights 
and Rule of Law during States of 
Emergency – Reflections” (Verslag over 
de eerbiediging van de democratie, 
mensenrechten en rechtsstaat tijdens een 
noodsituatie – Overwegingen), blz. 23.
44 Zie eveneens OVSE/ODIHR, Advies 
over de ontwerpwet inzake speciale regels 
voor het houden van de algemene 
presidentsverkiezingen in de Republiek 
Polen die in 2020 moeten plaatsvinden 
(Senaatsdocument nr. 99), 27 april 2020.
45 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Amendement 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem weliswaar een bevoegdheid 
van de lidstaten is, maar dat het Hof van 
Justitie herhaaldelijk heeft besloten dat de 
lidstaten hun verplichtingen op grond van 
het Unierecht moeten nakomen bij de 
uitoefening van die bevoegdheid; herhaalt 
dat nationale rechters ook Europese 
rechters zijn die het Unierecht toepassen, 
en dat hun onafhankelijkheid daarom de 
hele Unie aanbelangt, met inbegrip van 
het Hof van Justitie, dat moet toezien op de 
eerbiediging van de rechtsstaat als 
vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (hierna het 
“Handvest” genoemd) binnen het 
toepassingsgebied van het Unierecht; 
verzoekt de Poolse autoriteiten de 
onafhankelijkheid van Poolse rechters te 
beschermen en te handhaven;

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een bevoegdheid van de 
lidstaten is; herhaalt dat nationale rechters 
in wezen ook Europese rechters zijn die het 
Unierecht toepassen, terwijl de Unie, met 
inbegrip van het Hof van Justitie, niet 
bevoegd is om zich uit te spreken over de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in de lidstaten;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Amendement 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016, evenals het pakket van drie 
wetten dat eind 201646 werd goedgekeurd, 
de onafhankelijkheid en legitimiteit van 
het Constitutioneel Hof zwaar hebben 
aangetast en dat de wetten van 
22 december 2015 en 22 juli 2016 op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 door het Constitutioneel 
Hof ongrondwettig zijn verklaard; wijst 
erop dat die uitspraken toen niet zijn 
bekendgemaakt en evenmin zijn 
uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; 
betreurt ten zeerste dat de grondwettigheid 
van Poolse wetten sinds de 
inwerkingtreding van bovengenoemde 
wetswijzigingen niet langer daadwerkelijk 
kan worden gegarandeerd in Polen47; 
verzoekt de Commissie te overwegen een 
inbreukprocedure in te leiden in verband 
met de wetgeving inzake het 
Constitutioneel Hof, de onrechtmatige 
samenstelling ervan en de actieve rol van 
dit hof in de belemmering van de naleving 
van de prejudiciële beslissing van het Hof 
van Justitie van 19 november 201948;

15. is van mening dat de beoordeling 
van de juridische aard van de 
verklaringen van het Constitutioneel Hof 
van 9 maart 2016 en 11 augustus 2016 over 
de ongrondwettigheid van de wetten 
inzake het Constitutioneel Hof buiten de 
bevoegdheden van de Unie valt en dat 
deze verklaringen, in het licht van de 
daaropvolgende wetgevende 
ontwikkelingen en de vaste rechtspraak 
van het Constitutioneel Hof, van 
historische waarde zijn, waardoor het 
overbodig is te overwegen een 
inbreukprocedure in te leiden met 
betrekking tot de bepalingen inzake het 
Constitutioneel Hof;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 
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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 Commissie van Venetië, advies van 
14-15 oktober 2016, punt 128; VN-
mensenrechtencommissie, 
slotopmerkingen over het zevende 
periodieke verslag over Polen, 31 oktober 
2016, punten 7-8; Aanbeveling 
(EU) 2017/1520 van de Commissie.
48 Arrest van het Hof van Justitie van 
19 november 2019, A. K. e.a./Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 en 
C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Amendement 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof (hierna de “eerste 
voorzitter” genoemd), de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen zinloos is 
geworden; hekelt dat de wet van 
20 december 2019 tot wijziging van de wet 
inzake de organisatie van de gewone 
rechtbanken, de wet inzake het 
Hooggerechtshof en sommige andere 
wetten49 (hierna de “wet van 20 december 
2019” genoemd) de deelname van de 
rechters aan de selectieprocedure voor de 
functie van eerste voorzitter nog verder 
heeft beperkt door de invoering van een 
functie van waarnemend eerste voorzitter 
van het Hooggerechtshof (hierna de 
“waarnemend eerste voorzitter” genoemd) 
die benoemd wordt door de president van 
de Republiek Polen, en door een verlaging 
van het quorum in de derde ronde tot 
slechts 32 van de 125 rechters, waardoor 
daadwerkelijk werd afgestapt van het 
model van het delen van bevoegdheden 
tussen de president van de Republiek 
Polen en de rechtsgemeenschap als 
verankerd in artikel 183, lid 3, van de 
Poolse grondwet50;

16. erkent dat met de wijzigingen in de 
methode voor het benoemen van 
kandidaten voor de functie van eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof 
rekening wordt gehouden met de 
deelname van rechters van het 
Hooggerechtshof aan de selectieprocedure, 
terwijl de rol van de president van de 
Republiek Polen in die procedure in 
overeenstemming is met het beginsel van 
checks-and-balances van de regering; 
erkent dat de invoering van de functie van 
rechter ad interim van het 
Hooggerechtshof die de functie van eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof 
bekleedt een systemische oplossing is die 
gericht is op het waarborgen van de 
doeltreffende verkiezing van de eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof zonder 
onnodig uitstel;
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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 Commissie van Venetië en directoraat-
generaal Mensenrechten en Rechtsstaat 
(DGI) van de Raad van Europa, urgent 
gezamenlijk advies van 16 januari 2020, 
CDL-PI(2020)002, punten 51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Amendement 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt met bezorgdheid kennis van 
de onregelmatigheden omtrent de 
benoeming van de waarnemend eerste 
voorzitter en diens verdere optreden; stelt 
diep bezorgd vast dat het verloop van de 
procedure voor het kiezen van kandidaten 
voor de functie van eerste voorzitter niet 
in overeenstemming was met artikel 183 
van de Poolse grondwet of het reglement 
van orde van het Hooggerechtshof, en 
bovendien in strijd was met basisnormen 
inzake beraadslaging onder de leden van 
de Algemene Assemblee van de rechters 
van het Hooggerechtshof (hierna de 
“Algemene Assemblee” genoemd); stelt 
tot zijn spijt vast dat twijfels met 
betrekking tot de geldigheid van het 
verkiezingsproces in de Algemene 
Assemblee en de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van de waarnemende 
eerste voorzitters tijdens het 
verkiezingsproces, aanleiding kunnen 
geven tot een verdere aantasting van de 
scheiding der machten en de legitimiteit 
van de nieuwe eerste voorzitter, die op 
25 mei 2020 is benoemd door de president 
van de Republiek Polen, en bijgevolg 
twijfel kan zaaien over de 
onafhankelijkheid van het 
Hooggerechtshof; wijst erop dat 
vergelijkbare wetsovertredingen door de 
president van de Republiek Polen hebben 

Schrappen
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plaatsgevonden bij de benoeming van de 
voorzitter van het Constitutioneel Hof;

Or. en


