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Módosítás 66
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. osztja a Bizottság azon 
aggodalmát, miszerint a lengyel 
köztársasági elnök (és bizonyos esetekben 
az igazságügyi miniszter) azon hatásköre, 
hogy befolyást gyakorolhat a Legfelsőbb 
Bíróság bírái ellen indított fegyelmi 
eljárásokra azáltal, hogy fegyelmi 
megbízottat nevez ki az ügy 
kivizsgálására, kizárva a Legfelsőbb 
Bíróság fegyelmi megbízottját a 
folyamatban lévő eljárásból, aggályokat 
vet fel a hatalmi ágak szétválasztásának 
elvét illetően, és befolyásolhatja az 
igazságszolgáltatás függetlenségét51;

18. elismeri, hogy a Lengyel 
Köztársaság elnökének azon hatásköre, 
hogy a Legfelsőbb Bíróság bírái ellen 
indított fegyelmi eljárásokban fegyelmi 
megbízottat nevezzen ki, a kormányzati 
fékek és ellensúlyok mechanizmusának 
részét képezi;

_________________
51 Lásd a Bizottság 2017. december 20-i 
indokolással ellátott javaslatát, 
COM(2017)0835, 133. pont. Lásd még 
EBESZ-ODIHR, Vélemény a 
Lengyelország Legfelsőbb Bíróságáról 
szóló (2017. szeptember 26-i) 
törvénytervezet egyes rendelkezéseiről, 
2017. november 13., 33. o.
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Módosítás 67
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. emlékeztet rá, hogy a Bíróság 
2019. június 24-i ítéletében52 
megállapította, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
hivatalban lévő bíráinak nyugdíjkorhatár-
csökkentése ellenkezik az uniós joggal, és 
megsérti a bírák elmozdíthatatlanságának, 
ezáltal pedig az igazságszolgáltatás 
függetlenségének elvét, miután 
2018. december 17-i végzésével53 
korábban helyt adott a Bizottság 
ideiglenes intézkedésekre irányuló 
kérelmének e kérdéssel kapcsolatban; 
megjegyzi, hogy a lengyel hatóságok a 
Bíróság ítéletének való megfelelés 
érdekében elfogadták a Legfelsőbb 
Bíróságról szóló törvény módosításáról 
szóló 2018. november 21-i törvényt54, 
amely idáig az egyetlen olyan eset, hogy a 
Bíróság ítéletével összefüggésben 
visszavonták az igazságszolgáltatási 
rendszerre vonatkozó jogszabályi keret 
valamely módosítását;

19. megjegyzi, hogy a lengyel 
hatóságok az Európai Unió Bíróságának 
ítéletének való megfelelés érdekében 
elfogadták a Legfelsőbb Bíróságról szóló 
törvény módosítását, ami bizonyítja a 
lengyel hatóságok hajlandóságát arra, 
hogy együttműködjenek és párbeszédet 
folytassanak az uniós szervekkel, akár az 
igazságszolgáltatásnak az Európai Unió 
Bíróságának ítéletét követő reformjáról is, 
bár ez a terület továbbra is a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik;

_________________
52 A Bíróság 2019. június 24-i Bizottság 
kontra Lengyelország ítélete, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.
53 A Bíróság 2018. december 17-i 
Bizottság kontra Lengyelország végzése, 
C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
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