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11.9.2020 A9-0138/60

Amendamentul 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este preocupat de faptul că noua 
Cameră de control extraordinar și 
chestiuni publice a Curții Supreme 
(denumită în continuare „Camera 
extraordinară”), care este alcătuită, în 
majoritate, din persoane numite de noul 
Consiliu Național al Magistraturii și care 
riscă să nu se califice drept instanță 
independentă în evaluarea Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (denumită în 
continuare „Curtea de Justiție”), va 
trebui să stabilească valabilitatea 
alegerilor generale și să examineze 
litigiile electorale; subliniază că acest 
lucru generează preocupări serioase în 
ceea ce privește separarea puterilor în stat 
și funcționarea democrației poloneze, 
deoarece controlul judiciar al litigiilor 
electorale devine deosebit de vulnerabil la 
influența politică și poate crea 
insecuritate juridică în ceea ce privește 
validitatea unui astfel de control42;

eliminat

_________________
42 Comisia de la Veneția, avizul din 8-9 
decembrie 2017, CDL-AD (2017) 031, 
punctul 43; Recomandarea (UE) 
2018/103 a Comisiei din 20 decembrie 
2017 privind statul de drept în Polonia, 
care vine în completarea Recomandărilor 
(UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 și (UE) 
2017/1520 (JO L 228, 2.9.2017, p. 19), 
punctul 135.
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11.9.2020 A9-0138/61

Amendamentul 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că, în Codul său de bună 
conduită electorală din 200243, Comisia 
de la Veneția furnizează orientări clare 
privind organizarea alegerilor generale în 
situații de urgență publică, inclusiv în 
perioada unei epidemii; constată că, deși 
Codul prevede posibilitatea unor 
modalități excepționale de exprimare a 
votului, orice modificări care vizează 
introducerea acestora pot fi considerate în 
conformitate cu cele mai bune practici 
europene numai „dacă se garantează 
principiul votului liber exprimat”; 
consideră că acest lucru nu este valabil în 
cazul modificărilor aduse cadrului 
electoral pentru alegerile prezidențiale 
care urmau să aibă loc la 10 mai 2020, 
deoarece acestea ar putea împiedica 
desfășurarea alegerilor în mod corect, 
secret și egal, cu respectarea deplină a 
dreptului la viață privată44 și în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului45; constată, în plus, că aceste 
modificări contravin jurisprudenței Curții 
Constituționale a Poloniei, constituită 
când controlul constituțional încă era în 
vigoare, care prevedea că nu poate fi 
modificat codul electoral cu 6 luni înainte 
de alegeri; ia act cu îngrijorare de faptul 
că anunțul amânării alegerilor 
prezidențiale a fost făcut cu doar 4 de zile 
înainte de data programată;

eliminat
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_________________
43 Comisia de la Veneția, CDL-AD (2002) 
23, Avizul nr. 190/2002, Codul de bună 
conduită electorală. Orientările și 
raportul explicativ, 30 octombrie 2002; a 
se vedea și Comisia de la Veneția, CDL-
PI(2020)005rev-e - Report on Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections (Raportul privind respectarea 
democrației, a drepturilor omului și a 
statului de drept pe perioada stării de 
urgență - Reflecții), p. 23.
44 A se vedea și OSCE/ODIHR, Aviz 
privind proiectul de lege privind normele 
speciale referitoare la desfășurarea 
alegerilor generale pentru președintele 
Republicii Polone, comandat în 2020 
(documentul Senatului nr. 99), 27 aprilie 
2020.
45 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Amendamentul 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște că, deși organizarea 
sistemului judiciar este o competență 
națională, Curtea de Justiție a statuat în 
mod repetat că statele membre trebuie să 
își respecte obligațiile care le revin în 
temeiul dreptului Uniunii atunci când își 
exercită această competență; reiterează 
faptul că judecătorii naționali sunt, de 
asemenea, judecători europeni, când aplică 
dreptul Uniunii, ceea ce face ca 
independența lor să fie o preocupare 
comună a Uniunii, inclusiv a Curții de 
Justiție, care trebuie să asigure 
respectarea statului de drept, așa cum 
prevede articolul 19 din TUE și la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(denumită în continuare „Carta”) în 
domeniul aplicării dreptului Uniunii; 
solicită autorităților poloneze să susțină și 
să mențină independența instanțelor 
poloneze;

14. recunoaște faptul că organizarea 
sistemului judiciar este o competență 
națională; reiterează faptul că judecătorii 
naționali sunt, în esență, de asemenea, 
judecători europeni, când aplică dreptul 
Uniunii, iar Uniunea, inclusiv Curtea de 
Justiție, nu are nicio competență să se 
pronunțe în ceea ce privește independența 
sistemului judiciar din statele membre;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Amendamentul 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că legile privind 
Curtea Constituțională, adoptate la 22 
decembrie 2015 și 22 iulie 2016 și 
pachetul format din trei legi, adoptat la 
finalul anului 201646 au subminat serios 
independența și legitimitatea Curții 
Constituționale și că legile din 22 
decembrie 2015 și 22 iulie 2016 au fost 
declarate neconstituționale de către 
Curtea Constituțională la 9 martie 2016 și, 
respectiv, la 11 august 2016; reamintește 
că aceste hotărâri nu au fost publicate la 
momentul respectiv și nici nu au fost puse 
în aplicare de către autoritățile poloneze; 
regretă profund faptul că, de la intrarea în 
vigoare a modificărilor legislative 
menționate anterior, constituționalitatea 
legilor poloneze nu mai poate fi garantată 
efectiv în Polonia47; invită Comisia să ia 
în considerare inițierea unei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
legătură cu legislația privind Curtea 
Constituțională, componența sa ilegală și 
rolul său în împiedicarea respectării 
deciziei preliminare a Curții de Justiție 
din 19 noiembrie 201948;

15. consideră că evaluarea naturii 
juridice a declarațiilor Curții 
Constituționale din 9 martie 2016 și 11 
august 2016 referitoare la 
neconstituționalitatea legilor privind 
Curtea Constituțională rămâne în afara 
competenței Uniunii și că, în lumina 
evoluțiilor legislative ulterioare și a 
jurisprudenței Curții Constituționale, 
declarațiile respective au valoare istorică, 
făcând inutilă luarea în considerare a 
inițierii unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu 
dispozițiile referitoare la Curtea 
Constituțională;

_________________
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 



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

RO Unită în diversitate RO

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 Avizul Comisiei de la Veneția din 14-15 
octombrie 2016, punctul 128; ONU, 
Comitetul pentru Drepturile Omului, 
Observații finale cu privire la cel de al 
șaptelea raport periodic al Poloniei, 31 
octombrie 2016, punctele 7-8; 
Recomandarea (UE) 2017/1520 a 
Comisiei.
48 Hotărârea Curții de Justiție din 19 
noiembrie 2019, A.K. și alții/Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 și C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Amendamentul 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește că, în 2017, 
modificările metodei de numire a 
candidaților la funcția de prim-președinte 
al Curții Supreme (denumit în continuare 
„prim-președintele”) au făcut ca 
participarea judecătorilor Curții Supreme la 
procedura de selecție să fie lipsită de sens; 
denunță faptul că Legea din 20 decembrie 
2019 de modificare a Legii privind 
organizarea instanțelor de drept comun, a 
Legii privind Curtea Supremă și a altor 
legi49 („Legea din 20 decembrie 2019”) 
reduce și mai mult participarea 
judecătorilor la procesul de selecție a 
prim-președintelui prin introducerea unei 
poziții de prim-președinte în exercițiu al 
Curții Supreme (denumit în continuare 
„prim-președinte în exercițiu”), numit de 
președintele Republicii Polone și 
reducerea cvorumului în a treia rundă la 
doar 32 din cei 125 judecători, 
abandonând astfel în mod efectiv modelul 
de împărțire a puterii între președintele 
Republicii Polone și comunitatea 
judiciară, consacrat la articolul 183 
alineatul (3) din Constituția Poloniei50;

16. recunoaște că modificările metodei 
de numire a candidaților la postul de prim-
președinte al Curții Supreme țin seama de 
participarea judecătorilor Curții Supreme la 
procedura de selecție, în timp ce rolul 
președintelui Republicii Polone în această 
procedură respectă principiul controlului 
și echilibrului guvernamental; recunoaște 
că introducerea postului de judecător al 
Curții Supreme ad interim, care să dețină 
funcția de prim-președinte al Curții 
Supreme este o soluție sistemică, destinată 
garantării derulării cu eficacitate a 
alegerilor pentru prim-președintele Curții 
Supreme fără întârzieri nejustificate;

_________________
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).
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50 Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, CDL-
PI(2020)002, punctele 51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Amendamentul 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act cu îngrijorare de neregulile 
legate de procesul de numire a prim-
președintelui în exercițiu și acțiunile 
ulterioare ale acestuia; este profund 
îngrijorat de faptul că procesul de alegere 
a candidaților pentru funcția de prim-
președinte nu a respectat nici articolul 
183 din Constituția Poloniei, nici 
Regulamentul de procedură al Curții 
Supreme și a încălcat standardele de bază 
de deliberare între membrii Adunării 
Generale a Judecătorilor Curții Supreme 
(denumită în continuare „Adunarea 
Generală”); observă cu regret că 
îndoielile privind validitatea procesului 
electoral în cadrul Adunării Generale, 
precum și privind imparțialitatea și 
independența prim-președinților în 
exercițiu în timpul procesului de alegere 
ar putea submina separarea puterilor și 
legitimitatea noului prim-președinte 
numit de președintele Republicii Polone la 
25 mai 2020 și, astfel, ar putea pune sub 
semnul întrebării independența Curții 
Supreme; reamintește că președintele 
Republicii Polone a încălcat legea într-un 
mod similar atunci când a numit 
președintele Curții Constituționale;

eliminat

Or. en


