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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. kaip ir Komisija, yra susirūpinęs 
dėl to, kad Respublikos prezidento (o tam 
tikrais atvejais ir teisingumo ministro) 
galios daryti įtaką Aukščiausiojo Teismo 
teisėjams taikomoms drausminėms 
procedūroms paskiriant drausmines bylas 
nagrinėjantį pareigūną, kuris tirs bylą, nuo 
nagrinėjamos bylos nušalinant 
Aukščiausiojo Teismo drausmines bylas 
nagrinėjantį pareigūną, kelia 
susirūpinimą dėl valdžių padalijimo 
principo ir gali paveikti teismų 
nepriklausomumą51;

18. pripažįsta, kad Lenkijos 
Respublikos prezidento įgaliojimai skirti 
drausmines bylas nagrinėjantį pareigūną 
Aukščiausiojo Teismo teisėjams taikomose 
drausminėse procedūrose yra valdžios 
stabdžių ir atsvarų mechanizmo dalis;

_________________
51 Žr. 2017 m. gruodžio 20 d. pagrįsto 
Komisijos pasiūlymo (COM(2017)0835) 
133 punktą. Taip pat žr. 2017 m. lapkričio 
13 d. ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro nuomonę dėl tam 
tikrų įstatymo dėl Lenkijos Aukščiausiojo 
Teismo projekto (2017 m. rugsėjo 26 d.) 
nuostatų, p. 33.
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19. primena, kad Teisingumo Teismas 
savo 2019 m. birželio 24 d. sprendime52 
konstatavo, jog Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų pensinio amžiaus sutrumpinimas 
prieštarauja Sąjungos teisei ir juo 
pažeidžiamas teisėjų nepašalinamumo 
principas, taigi ir teismų 
nepriklausomumo principas, po to, kai 
2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi53 jis 
anksčiau patenkino Komisijos prašymą 
dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 
šiuo klausimu; pažymi, kad Lenkijos 
valdžios institucijos priėmė 2018 m. 
lapkričio 21 d. Įstatymą, kuriuo iš dalies 
keičiamas Įstatymas dėl Aukščiausiojo 
Teismo54, siekdamos įvykdyti Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo nutartį – kol 
kas tai vienintelis atvejis, kai jos, 
atsižvelgdamos į Teisingumo Teismo 
sprendimą, atšaukė teisingumo sistemos 
pokyčius;

19. pažymi, kad Lenkijos valdžios 
institucijos priėmė Įstatymo dėl 
Aukščiausiojo Teismo pakeitimą, 
siekdamos įvykdyti Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo nutartį, ir tai 
vertinama kaip įrodymas, kad Lenkijos 
valdžios institucijos yra pasiryžusios 
bendradarbiauti ir pradėti dialogą su ES 
institucijomis, taip pat įgyvendinti teismų 
sistemos reformą pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimą, nors ši 
sritis ir toliau priklauso išimtinei valstybių 
narių kompetencijai;

_________________
52 2019 m. birželio 24 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas Komisija / Lenkija, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
53 2018 m. gruodžio 17 d. Teisingumo 
Teismo nutartis Komisija / Lenkija, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
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