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11.9.2020 A9-0138/66

Amendement 66
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. deelt de bezorgdheid van de 
Commissie dat de macht van de president 
van de Republiek Polen (en in sommige 
gevallen ook de minister van Justitie) om 
invloed uit te oefenen op tuchtprocedures 
jegens rechters van het Hooggerechtshof 
door het benoemen van een met de 
tuchtprocedure belaste functionaris die de 
zaak zal onderzoeken, waardoor de met de 
tuchtprocedure belaste functionaris van 
het Hooggerechtshof van de lopende 
procedure wordt uitgesloten, aanleiding 
geeft tot bezorgdheid met betrekking tot 
het beginsel van de scheiding der machten 
en de rechterlijke onafhankelijkheid 
nadelig kan beïnvloeden51;

18. erkent dat de bevoegdheden van de 
president van de Republiek Polen om een 
met de tuchtprocedure belaste 
functionaris te benoemen in 
tuchtprocedures jegens rechters van het 
Hooggerechtshof deel uitmaken van het 
mechanisme van checks-and-balances van 
de regering;

_________________
51 Zie het met redenen omkleed voorstel 
van de Commissie van 20 december 2017, 
COM(2017)0835, punt 133. Zie ook 
OVSE/ODIHR, advies over sommige 
bepalingen van de ontwerpwet inzake het 
Hooggerechtshof van Polen (per 
26 september 2017), 13 november 2017, 
blz. 33.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/67

Amendement 67
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat het Hof van Justitie 
in zijn arrest van 24 juni 201952 heeft 
geconcludeerd dat de verlaging van de 
pensioenleeftijd voor de huidige rechters 
van het Hooggerechtshof in strijd is met 
het Unierecht en een inbreuk vormt op het 
beginsel dat rechters niet uit hun functie 
kunnen worden ontheven en dus op het 
beginsel van rechterlijke 
onafhankelijkheid, nadat het Hof van 
Justitie eerder al, op 17 december 2018, 
het verzoek van de Commissie had 
ingewilligd om voorlopige maatregelen 
toe te passen met betrekking tot deze 
zaak53; merkt op dat de Poolse 
autoriteiten de wet van 21 november 2018 
tot wijziging van de wet inzake het 
Hooggerechtshof hebben goedgekeurd54 
om te voldoen aan de beschikking van het 
Hof van Justitie, vooralsnog het enige 
geval waarin zij wijzigingen van het 
wetgevingskader voor het rechtssysteem 
hebben teruggedraaid in het kader van 
een besluit van het Hof van Justitie;

19. merkt op dat de Poolse autoriteiten 
een wijziging van de wet inzake het 
Hooggerechtshof hebben goedgekeurd 
teneinde de beschikking van het Hof van 
Justitie van de EU na te leven, wat wordt 
beschouwd als bewijs van de bereidheid 
van de Poolse autoriteiten om samen te 
werken en een dialoog te voeren met de 
Unie-organen, waaronder op het gebied 
van de hervorming van de rechterlijke 
macht naar aanleiding van de uitspraak 
van het Hof van Justitie, ondanks het feit 
dat dit gebied nog steeds onder de 
exclusieve bevoegdheden van de lidstaten 
valt;

_________________
52 Arrest van het Hof van Justitie van 
24 juni 2019, Commissie/Polen, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.
53 Beschikking van het Hof van Justitie 
van 17 december 2018, Commissie/Polen, 
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C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. 2018 poz. 2507).

Or. en


