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11.9.2020 A9-0138/66

Alteração 66
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Partilha a preocupação da 
Comissão de que o poder do Presidente da 
República da Polónia (e, nalguns casos, do 
Ministro da Justiça) de exercer influência 
sobre processos disciplinares contra juízes 
do Supremo Tribunal, nomeando um 
responsável em matéria disciplinar que 
examinará o processo, excluindo o 
responsável em matéria disciplinar do 
Supremo Tribunal de processos em curso, 
suscita preocupações quanto ao respeito 
do princípio da separação de poderes e 
pode afetar a independência judicial51;

18. Reconhece que os poderes do 
presidente da República da Polónia de 
nomear um responsável em matéria 
disciplinar para os processos disciplinares 
contra juízes do Supremo Tribunal fazem 
parte do mecanismo de equilíbrio de 
poderes do governo;

_________________
51 Ver a proposta fundamentada da 
Comissão de 20 de dezembro de 2017, 
COM(2017)0835, n.º 133. Ver 
igualmente: OSCE-ODIHR, Parecer 
relativo a determinadas disposições do 
projeto de lei sobre o Supremo Tribunal 
da Polónia (em 26 de setembro de 2017), 
13 de novembro de 2017, p. 33.
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11.9.2020 A9-0138/67

Alteração 67
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Relembra que o Tribunal de 
Justiça considerou, no seu acórdão de 24 
de junho de 201952 , que a redução da 
idade de reforma dos juízes do Supremo 
Tribunal é contrária ao Direito da União e 
viola o princípio da inamovibilidade dos 
juízes e, portanto, o princípio da 
independência judicial, depois de ter 
acedido, anteriormente, ao pedido da 
Comissão de medidas provisórias sobre o 
assunto, por Despacho de 17 de dezembro 
de 201853 ; regista que as autoridades 
polacas aprovaram a Lei de 21 de 
novembro de 2018 que altera a Lei do 
Supremo Tribunal54 , a fim de dar 
cumprimento ao despacho do Tribunal de 
Justiça, único caso até ao momento em 
que anularam alterações ao quadro 
legislativo que rege o sistema judicial no 
contexto de uma decisão do Tribunal de 
Justiça;

19. Regista que as autoridades polacas 
adotaram uma alteração à Lei do 
Supremo Tribunal, a fim de dar 
cumprimento ao despacho do Tribunal de 
Justiça, o que é considerado uma prova 
da vontade das autoridades polacas de 
cooperarem e dialogarem com as 
instituições da UE, nomeadamente na 
reforma do sistema judicial na sequência 
da decisão do Tribunal de Justiça, apesar 
de este domínio ser da competência 
exclusiva dos Estados-Membros;

________________
52 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 24 
de junho de 2019, Comissão/Polónia, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
53 Despacho do Tribunal de Justiça de 17 
de dezembro de 2018, Comissão/Polónia, 
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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(Dz.U. 2018 poz. 2507).
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