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Изменение 66
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. споделя загрижеността на 
Комисията, че правомощието на 
президента на Република Полша (а в 
някои случаи и на министъра на 
правосъдието) да оказва влияние върху 
дисциплинарните производства срещу 
съдии от Върховния съд чрез 
назначаването на длъжностно лице, 
отговарящо за дисциплинарните 
производства, което да разследва 
случая, изключвайки от процедури, 
които са в ход, длъжностното лице 
на Върховния съд, отговарящо за 
дисциплинарните производства, 
поражда опасения във връзка с 
принципа на разделение на властите 
и може да засегне независимостта на 
съдебната власт51;

18. признава, че правомощията на 
президента на Република Полша да 
назначава длъжностно лице, 
отговарящо за дисциплинарните 
производства в дисциплинарните 
производства срещу съдии на 
Върховния съд са част от механизма 
за правителствена взаимозависимост 
и взаимоограничаване;

_________________
51 Вж. Мотивирано предложение на 
Комисията от 20 декември 2017 г., 
COM(2017) 835, параграф 133. също: 
ОССЕ-БДИПЧ, Становище относно 
някои разпоредби на проектозакона за 
Върховния съд на Полша (от 26 
септември 2017 г.), 13 ноември 2017 г., 
стр. 33
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Изменение 67
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. припомня, че в решението си 
от 24 юни 2019 г. 52 Съдът 
постанови, че намаляването на 
възрастта за пенсиониране на 
съдиите във Върховния съд 
противоречи на правото на Съюза и 
нарушава принципа на несменяемост 
на съдиите и следователно на 
независимост на съдебната власт, 
след като преди това беше уважил 
молбата на Комисията за 
постановяване на временни мерки по 
този въпрос с определение от 17 
декември 2018 г.53 ; отбелязва, че 
полските органи приеха Закона от 21 
ноември 2018 г. за изменение на Закона 
за Върховния съд, за да се съобразят 
със определението на Съда54 , и това 
е единственият случай, в който те са 
отменили промени на 
законодателната рамка в областта 
на съдебната система във връзка с 
решение на Съда;

19. отбелязва, че полските органи 
приеха изменение на закона за 
Върховния съд, за да се съобразят със 
определението на Съда, което се 
разглежда като доказателство за 
желанието на полските органи да 
сътрудничат и да участват в диалог с 
органите на Съюза, включително в 
реформата на съдебната система 
след решението на Съда, въпреки че 
тази област остава изключителна 
компетентност на държавите 
членки;

_________________
52 Решение на Съда от 24 юни 2019 г., 
по дело Комисия/Полша, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531;
53 Решение на Съда от 17 декември 
2018 г., по дело Комисия/Полша, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
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54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. 2018 poz. 2507).
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