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11.9.2020 A9-0138/60

Predlog spremembe 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti volitev ter proučitev volilnih 
sporov pristojen nov senat za izredni 
nadzor in javne zadeve pri vrhovnem 
sodišču (v nadaljnjem besedilu: izredni 
senat), katerega člani so večinoma 
posamezniki, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem po 
oceni Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; dodaja, da to vzbuja 
resne pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu, poleg tega lahko to privede do 
pravne negotovosti, kar zadeva veljavnost 
te presoje42;

črtano

_________________
42Mnenje Beneške komisije z dne 8. in 
9. decembra 2017, CDL-AD(2017)031, 
točka  43; Priporočilo Komisije (EU) 
2017/1520 z dne 26. julija 2017 v zvezi z 
načelom pravne države na Poljskem o 
dopolnitvi priporočil (EU) 2016/1374 in 
(EU) 2017/146 (UL L 228, 2.9.2017, 
str. 19), točka 139.
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11.9.2020 A9-0138/61

Predlog spremembe 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da Beneška komisija v 
kodeksu dobre volilne prakse iz leta 
200243 zagotavlja jasne smernice za 
izvajanje splošnih volitev ob splošni 
nevarnosti, tudi med epidemijami; 
ugotavlja tudi, da kodeks sicer dopušča 
možnost izrednih načinov glasovanja, a se 
lahko morebitne spremembe za njihovo 
uvedbo štejejo za skladne z dobrimi 
evropskimi praksami le, če je zagotovljeno 
načelo svobodnih volitev; meni, da to ne 
velja za spremembe volilnega okvira za 
predsedniške volitve, ki naj bi bile 10. 
maja 2020, saj lahko onemogočijo izvedbo 
poštnih, tajnih in enakopravnih volitev, 
pri katerih se povsem spoštuje pravica do 
zasebnosti44 in ki so skladne z Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta45; ugotavlja tudi, da so te 
spremembe v nasprotju s sodno prakso 
poljskega ustavnega sodišča, ki se je 
izoblikovala, ko je bila ustavna presoja še 
vedno učinkovita, in na podlagi katere 
volilne zakonodaje ne bi smeli spreminjati 
šest mesecev pred volitvami; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bile 
predsedniške volitve le štiri dni pred 
načrtovanim datumom preložene;

črtano

_________________
43 Beneška komisija, CDL-AD (2002) 23, 
Mnenje št. 190/2002, Kodeks dobre volilne 
prakse. Smernice in obrazložitveno 
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poročilo, 30. oktober 2002; Gl. tudi, 
Beneška komisija, CDL-PI(2020)005rev-e 
Report on Respect for Democracy Human 
Rights and Rule of Law during States of 
Emergency - Reflections (Poročilo o 
spoštovanju človekovih pravic in pravne 
države v izrednih razmerah – razmislek), 
str. 23.
44 Gl. tudi OVSE/ODIHR, 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) (Mnenje o osnutku 
zakona o posebnih pravilih za izvedbo 
splošnih volitev predsednika Republike 
Poljske, odrejenih leta 2020 – dokument 
Senata št. 99), 27. april 2020.
45 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0138/62

Predlog spremembe 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. priznava, da so države članice sicer 
pristojne za organizacijo svojega 
pravosodnega sistema, vseeno pa morajo 
pri izvajanju te pristojnosti izpolnjevati 
svoje obveznosti v skladu s pravom Unije, 
kot je večkrat poudarilo Sodišče Evropske 
unije; ponavlja, da so nacionalni sodniki 
tudi evropski sodniki, saj uporabljajo pravo 
Unije, kar pomeni, da je njihova 
neodvisnost v skupnem interesu Unije, 
vključno s Sodiščem Evropske unije, ki pri 
uporabi prava Unije zagotavlja 
spoštovanje načel pravne države, kot je 
določeno v členu 19 PEU in členu 47 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah; poziva poljske organe, naj 
podpirajo in ohranjajo neodvisnost 
poljskih sodišč;

14. priznava, da so države članice 
pristojne za organizacijo svojega 
pravosodnega sistema; ponavlja, da so 
nacionalni sodniki v osnovi tudi evropski 
sodniki, saj uporabljajo pravo Unije, 
medtem ko Unija, vključno s Sodiščem 
Evropske unije, nima pristojnosti, da bi se 
izrekala o neodvisnosti sodstva v državah 
članicah;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Predlog spremembe 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, in 
svežnjem treh zakonov, sprejetih konec 
leta 201646, močno ogroženi neodvisnost in 
legitimnost ustavnega sodišča ter da je zato 
ustavno sodišče 9. marca 2016 oziroma 
11. avgusta 2016 zakona z dne 
22.decembra 2015 in z dne 22. julija 2016 
razglasilo za neustavna; opozarja, da sodbi 
takrat nista bili objavljeni niti ju poljski 
organi niso izvršili; globoko obžaluje, da 
na Poljskem po uvedbi omenjenih 
zakonodajnih sprememb dejansko ni več 
mogoče zagotoviti ustavnosti poljskih 
zakonov47; poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonodajo o ustavnem sodišču, njegovo 
sedanjo nezakonito sestavo in njegovo 
aktivno vlogo pri preprečevanju 
spoštovanja predhodne odločbe Sodišča z 
dne 19. novembra 2019 preuči možnost, da 
začne postopek za ugotavljanje kršitev48;

15. meni, da Unija ni pristojna za 
oceno pravne narave izjav ustavnega 
sodišča z dne 9. marca 2016 in 11. avgusta 
2016 o neustavnosti zakonov o ustavnem 
sodišču in da imajo te izjave zaradi 
nadaljnjih zakonodajnih sprememb in 
sodne prakse ustavnega sodišča 
zgodovinsko vrednost, zaradi česar je 
odvečna preučitev možnosti, da se začne 
postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z 
določbami o ustavnem sodišču;

_________________
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 
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Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Mnenje Beneške komisije z dne14. in 15. 
oktobra 2016, točka 128; Odbor OZN za 
človekove pravice, Concluding 
observations on the seventh periodic 
report of Poland (Sklepne ugotovitve o 
sedmem rednem poročilu Poljske), 
31. oktober 2016, točki 7 in 8; Priporočilo 
Komisije (EU) 2017/1520.
48Sodba Sodišča Evropske unije z dne 19. 
novembra 2019, A. K. in drugi proti Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 in C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Predlog spremembe 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je bila leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
dejansko odvzeta možnost sodelovanja v 
izbirnem postopku; obsoja, da je z 
zakonom z dne 20 decembra 2019 o 
spremembi zakona o organizaciji splošnih 
sodišč, zakona o vrhovnem sodišču in 
nekaterih drugih zakonov49 sodelovanje 
sodnikov v postopku izbora prvega 
predsednika vrhovnega sodišča še bolj 
omejeno, saj je z njimi uveden položaj 
vršilca dolžnosti prvega predsednika 
vrhovnega sodišča, ki ga imenuje 
predsednik republike, poleg tega pa se je 
število sodnikov, potrebnih za dosego 
sklepčnosti v tretjem krogu, zmanjšalo le 
na 32 od 125 sodnikov, s čimer je bil 
dejansko opuščen model delitve oblasti 
med predsednikom republike in 
pravosodno skupnostjo iz člena 183(3) 
poljske ustave50;

16. priznava, da sprememba načina 
imenovanja kandidatov za položaj prvega 
predsednika vrhovnega sodišča upošteva 
sodelovanje sodnikov vrhovnega sodišča v 
izbirnem postopku, medtem ko je vloga 
predsednika republike v tem postopku 
skladna z načelom vladnega sistema 
nadzora in ravnotežja; ugotavlja, da je 
uvedba mesta sodnika vrhovnega sodišča, 
ki je začasno na položaju prvega 
predsednika vrhovnega sodišča, sistemska 
rešitev, katere namen je brez 
nepotrebnega odlašanja učinkovito izvesti 
izbor prvega predsednika vrhovnega 
sodišča;

_________________
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 Nujno skupno mnenje Beneške komisije 
in DGI Sveta Evrope z dne 16. januarja 



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

SL Združena v raznolikosti SL

2020, CDL-PI(2020)002, točki  51 in 55.

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0138/65

Predlog spremembe 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi nepravilnosti, 
povezanih z imenovanjem vršilca 
dolžnosti prvega predsednika, in njegovih 
nadaljnjih ukrepov; je zelo zaskrbljen, ker 
postopek izvolitve kandidatov za položaj 
prvega predsednika ni bil v skladu s 183. 
členom poljske ustave ali poslovnikom 
vrhovnega sodišča ter so bili v tem 
postopku kršeni osnovni standardi 
posvetovanja med člani generalne 
skupščine sodnikov vrhovnega sodišča; 
obžaluje, da bi lahko dvomi glede 
veljavnosti postopka izvolitve v generalni 
skupščini ter nepristranskosti in 
neodvisnosti vršilcev dolžnosti 
predsednika med postopkom ogrozili 
nadaljnjo delitev oblasti in legitimnost 
novega prvega predsednika vrhovnega 
sodišča, ki ga je poljski predsednik 
imenoval 25. maja 2020, ter posledično 
postavili pod vprašaj neodvisnost 
vrhovnega sodišča; poudarja, da je 
predsednik Poljske podobno kršil zakon, 
ko je imenoval predsednika ustavnega 
sodišča;

črtano

Or. en


