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11.9.2020 A9-0138/60

Ändringsförslag 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är oroat över 
att Högsta domstolens nya kammare för 
extraordinär kontroll och offentliga 
ärenden (nedan kallad den extraordinära 
kammaren), som till största delen består 
av personer som utnämnts av det nya 
nationella rådet för rättsväsendet och som 
riskerar att inte anses utgöra en 
oberoende domstol vid bedömningen av 
Europeiska unionens domstol (nedan 
kallad domstolen), ska fastställa valens 
giltighet och utreda valtvister. Detta 
väcker allvarliga farhågor när det gäller 
maktdelningen och den polska 
demokratins funktionssätt, eftersom det 
gör rättslig prövning av valtvister särskilt 
känslig för politiskt inflytande och kan 
skapa rättslig osäkerhet kring giltigheten 
av en sådan prövning42.

utgår

_________________
42 Venedigkommissionens yttrande av den 
8–9 december 2017, CDL-AD(2017)031, 
punkt 43; kommissionens 
rekommendation (EU) 2017/1520 av den 
26 juli 2017 angående rättsstatsprincipen 
i Polen som kompletterar 
rekommendation (EU) 2016/1374 och 
(EU) 2017/146 (EUT L 228, 2.9.2017, 
s. 19), punkt 135.
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11.9.2020 A9-0138/61

Ändringsförslag 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar att 
Venedigkommissionen i sin 
uppförandekod för god praxis i valfrågor 
från 200243 ger tydliga riktlinjer för 
anordnandet av allmänna val under 
samhällskriser, däribland epidemier. Även 
om det i uppförandekoden finns en 
möjlighet till exceptionella 
röstningsarrangemang konstaterar 
parlamentet att eventuella ändringar för 
att införa sådana arrangemang kan anses 
överensstämma med europeisk bästa 
praxis endast ”om principen om fria val 
garanteras”. Parlamentet anser att detta 
inte är fallet när det gäller ändringarna 
av valförfarandet för det presidentval som 
skulle ha ägt rum den 10 maj 2020, 
eftersom de skulle kunna hindra ett 
rättvist, hemligt och jämlikt avhållande av 
valet med full respekt för rätten till 
integritet44 och i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/67945. Parlamentet 
konstaterar vidare att dessa ändringar 
strider mot den rättspraxis i den polska 
författningsdomstolen som utvecklades 
när författningsprövning fortfarande 
genomfördes och där det anges att 
vallagen inte får ändras inom sex 
månader före ett val. Parlamentet 
konstaterar med oro att beslutet att skjuta 
upp presidentvalet inte tillkännagavs 

utgår
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förrän fyra dagar före det planerade 
datumet.
_________________
43 Venedigkommissionen, CDL-AD (2002) 
23, yttrande nr 190/2002, Code of good 
practice in electoral matters. Guidelines 
and explanatory report, 30 oktober 2002. 
Se även Venedigkommissionen, CDL-
PI(2020)005rev-e, Report – Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency – 
Reflections, s. 23.
44 Se även OSSE/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), 27 april 2020.
45 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).
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11.9.2020 A9-0138/62

Ändringsförslag 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet konstaterar att 
domstolen upprepade gånger har slagit 
fast att medlemsstaterna, även om 
rättssystemets uppbyggnad är en nationell 
behörighet, är skyldiga att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten när de 
utövar denna behörighet. Parlamentet 
upprepar att nationella domare också är 
europeiska domare som tillämpar 
unionsrätten, vilket gör deras oberoende 
till en gemensam angelägenhet för 
unionen, inbegripet domstolen, som måste 
se till att rättsstatsprincipen följs i 
enlighet med artikel 19 i EU-fördraget 
och artikel 47 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna (nedan kallad stadgan) när 
det gäller unionsrättens tillämpning. 
Parlamentet uppmanar de polska 
myndigheterna att upprätthålla och 
bevara de polska domstolarnas oberoende.

14. Europaparlamentet konstaterar att 
rättssystemets uppbyggnad är en nationell 
behörighet. Parlamentet upprepar att 
nationella domare i allt väsentligt också är 
europeiska domare som tillämpar 
unionsrätten, medan unionen, inbegripet 
domstolen, saknar behörighet att uttala 
sig om rättsväsendets oberoende i 
medlemsstaterna.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Ändringsförslag 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet påminner om 
att de akter om författningsdomstolen som 
antogs den 22 december 2015 och den 22 
juli 2016, liksom paketet med tre akter 
som antogs i slutet av 201646, allvarligt 
undergrävde författningsdomstolens 
oberoende och legitimitet och att akterna 
av den 22 december 2015 och den 22 juli 
2016 förklarades författningsstridiga av 
författningsdomstolen den 9 mars 
respektive den 11 augusti 2016. 
Parlamentet påminner om att dessa beslut 
inte offentliggjordes vid den tidpunkten 
och inte heller genomfördes av de polska 
myndigheterna. Parlamentet beklagar 
djupt att polska lagars 
författningsenlighet inte längre kan 
garanteras i praktiken i Polen sedan de 
ovannämnda ändringarna av 
lagstiftningen trädde i kraft47. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att inleda ett 
överträdelseförfarande avseende 
lagstiftningen om författningsdomstolen, 
dess lagstridiga sammansättning och dess 
roll i förhindrandet av efterlevnaden av 
domstolens förhandsavgörande av den 19 
november 201948.

15. Europaparlamentet anser att 
bedömningen av den rättsliga karaktären 
av författningsdomstolens uttalanden av 
den 9 mars och 11 augusti 2016 om 
författningsstridigheten hos de lagar som 
rör författningsdomstolen ligger utanför 
unionens behörighet och att dessa 
uttalanden, i ljuset av senare 
lagstiftningsutveckling och 
författningsdomstolens rättspraxis, är av 
enbart historiskt värde, vilket gör det 
överflödigt att överväga att inleda ett 
överträdelseförfarande avseende de 
bestämmelser som rör 
författningsdomstolen.

_________________
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 Venedigkommissionens yttrande av den 
14–15 oktober 2016, punkt 128; FN, 
kommittén för mänskliga rättigheter, 
avslutande iakttagelser avseende den 
sjunde periodiska rapporten om Polen, 31 
oktober 2016, punkterna 7–8; 
kommissionens rekommendation (EU) 
2017/1520.
48 Domstolens dom av den 19 november 
2019, A.K. m.fl. mot Sąd Najwyższy, C-
585/18, C-624/18 och C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Ändringsförslag 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om 
att metoden för utnämning av kandidater 
till ämbetet som förste ordförande för 
Högsta domstolen (nedan kallad förste 
ordförande) ändrades 2017, så att Högsta 
domstolens domares deltagande i 
urvalsförfarandet i praktiken blev 
meningslöst. Parlamentet fördömer att 
akten av den 20 december 2019 om 
ändring av lagen om de allmänna 
domstolarnas organisation, lagen om 
Högsta domstolen och vissa andra lagar49 
(nedan kallad akten av den 20 december 
2019) ytterligare minskar domarnas 
deltagande i urvalsprocessen för förste 
ordföranden genom att det införs en 
befattning som tillförordnad förste 
ordförande för Högsta domstolen (nedan 
kallad tillförordnad förste ordförande) 
som utnämns av Republiken Polens 
president och genom att beslutförheten i 
tredje omgången sänks till endast 32 av 
125 domare, vilket i praktiken innebär att 
man överger den modell med maktdelning 
mellan presidenten och rättsväsendet som 
fastställs i artikel 183.3 i Polens 
författning50.

16. Europaparlamentet erkänner att 
metoden för utnämning av kandidater till 
posten som förste ordförande för Högsta 
domstolen beaktar Högsta domstolens 
domares deltagande i urvalsförfarandet, 
samtidigt som den roll som Republiken 
Polens president spelar i det förfarandet 
är förenlig med principen om statliga 
kontroller och motvikter. Parlamentet 
erkänner att inrättandet av posten som 
domare ad interim i Högsta domstolen, 
med ställning som förste ordförande, är en 
systemlösning som syftar till att 
säkerställa ett framgångsrikt 
genomförande av valet av förste 
ordförande i Högsta domstolen utan 
otillbörligt dröjsmål.

_________________
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 Venedigkommissionen och 
Europarådets DGI, Urgent Joint Opinion, 
16 januari 2020, CDL-PI(2020)002, 
punkterna 51–55.
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11.9.2020 A9-0138/65

Ändringsförslag 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet noterar med 
oro de oegentligheter som kringgärdar 
utnämningen av den tillförordnade förste 
ordföranden och hans vidare åtgärder. 
Parlamentet är djupt oroat över att 
processen att välja ut kandidaterna till 
ämbetet som förste ordförande inte var 
förenlig med artikel 183 i Polens 
författning eller Högsta domstolens 
arbetsordning och bröt mot 
grundläggande regler för överläggningar 
bland ledamöterna i Högsta domstolens 
domares generalförsamling (nedan kallad 
generalförsamlingen). Parlamentet 
beklagar att tvivel angående giltigheten av 
valprocessen i generalförsamlingen och 
de tillförordnade förste ordförandenas 
opartiskhet och oberoende under 
valprocessen ytterligare skulle kunna 
undergräva maktdelningen och 
legitimiteten för den nye förste 
ordföranden, som utnämndes av 
Republiken Polens president den 25 maj 
2020, och därmed ifrågasätta Högsta 
domstolens oberoende. Parlamentet 
påminner om att liknande 
lagöverträdelser begicks av Republiken 
Polens president vid utnämningen av 
ordföranden för författningsdomstolen.

utgår

Or. en
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