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Amendamentul 66
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. împărtășește îngrijorarea Comisiei 
legată de faptul că puterea președintelui 
Republicii Polone (și, în unele cazuri, a 
ministrului justiției) de a-și exercita 
influența asupra procedurilor disciplinare 
împotriva judecătorilor Curții Supreme, 
prin numirea unui responsabil în materie 
disciplinară care va investiga cazul, 
excluzându-l pe responsabilul disciplinar al 
Curții Supreme din cadrul unei proceduri 
în curs, pune sub semnul întrebării 
principiul separării puterilor și poate afecta 
independența justiției51;

18. recunoaște că puterile președintelui 
Republicii Polone de a numi un 
funcționar responsabil pe probleme 
disciplinare în procedurile disciplinare 
împotriva judecătorilor Curții Supreme fac 
parte din mecanismul de controale și 
balanțe ale statului;

_________________
51 A se vedea propunerea motivată a 
Comisiei din 20 decembrie 2017, 
COM(2017) 835, punctul 133. A se vedea, 
de asemenea, OSCE-ODIHR, Avizul 
referitor la anumite dispoziții din 
proiectul de lege privind Curtea Supremă 
din Polonia (de la 26 septembrie 2017), 13 
noiembrie 2017, p. 33.
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Amendamentul 67
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că Curtea de Justiție a 
constatat, în hotărârea sa din 24 iunie 
201952, că reducerea vârstei de pensionare 
a judecătorilor Curții Supreme este 
contrară dreptului Uniunii și încalcă 
principiul inamovibilității judecătorilor și, 
prin urmare, principiul independenței 
justiției, după ce aprobase anterior 
cererea de măsuri provizorii formulată de 
Comisie prin Ordonanța din 17 decembrie 
201853; ia act de faptul că autoritățile 
poloneze au adoptat Legea din 21 
noiembrie 2018 de modificare a Legii 
privind Curtea Supremă54 pentru a se 
conforma ordonanței Curții de Justiție, 
singurul caz de până acum în care acestea 
au anulat modificări aduse sistemului de 
justiție în urma unei decizii a Curții de 
Justiție;

19. ia act de faptul că autoritățile 
poloneze au adoptat un amendament la 
legea privind Curtea Supremă pentru a se 
conforma ordinului CJUE, ceea ce se 
consideră a fi o dovadă a dorinței 
autorităților poloneze de a coopera și a se 
angaja într-un dialog cu organismele UE, 
inclusiv cu privire la reforma sistemului 
judiciar, în urma hotărârii CJUE, deși 
acest domeniu rămâne o competență 
exclusivă a statelor membre;

_________________
52 Hotărârea Curții de Justiție din 24 
iunie 2019, Comisia/Polonia, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.
53 Ordonanța Curții de Justiție din 17 
decembrie 2018, Comisia/Polonia, 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).
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