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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlaments delar 
kommissionens oro över att befogenheten 
för Republiken Polens president (och i 
vissa fall justitieministern) att utöva 
inflytande över disciplinära förfaranden 
mot domare vid Högsta domstolen genom 
att utse en tjänsteman med ansvar för 
disciplinära åtgärder som kommer att 
utreda ärendet, vilket utestänger den 
tjänsteman som ansvarar för disciplinära 
åtgärder vid Högsta domstolen från 
pågående förfaranden, väcker farhågor 
med avseende på maktdelningsprincipen 
och kan påverka rättsväsendets 
oberoende51.

18. Europaparlamentet erkänner att 
befogenheterna för Republiken Polens 
president att utse en tjänsteman med 
ansvar för disciplinära förfaranden mot 
domare vid Högsta domstolen är en del av 
mekanismen med statliga kontroller och 
motvikter.

_________________
51 Se kommissionens motiverade förslag 
av den 20 december 2017, COM 
(2017)0835, punkt 133. Se även OSCE-
ODIHR, Opinion on Certain Provisions 
of the Draft Act on the Supreme Court of 
Poland (situationen av den 26 september 
2017), 13 november 2017, s. 33.
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påminner om 
att domstolen i sin dom av den 24 juni 
201952 slog fast att en sänkning av 
pensionsåldern för sittande domare i 
Högsta domstolen strider mot 
unionsrätten och bryter mot principen om 
domares oavsättlighet och därmed mot 
principen om rättsväsendets oberoende, 
efter att domstolen tidigare bifallit 
kommissionens begäran om interimistiska 
åtgärder i detta ärende genom beslut av 
den 17 december 201853. Parlamentet 
noterar att de polska myndigheterna antog 
akten av den 21 november 2018 om 
ändring av lagen om Högsta domstolen54 
för att följa domstolens beslut, vilket 
hittills är det enda fall där de dragit 
tillbaka ändringar av de 
lagstiftningsramar som reglerar 
rättssystemet i samband med ett beslut av 
domstolen.

19. Europaparlamentet noterar att de 
polska myndigheterna har antagit en 
ändring av lagen om Högsta domstolen för 
att följa domstolens beslut, vilket betraktas 
som ett bevis för de polska 
myndigheternas villighet att samarbeta 
och föra en dialog med EU:s organ, 
inbegripet reformen av rättsväsendet efter 
domstolens avgörande, även om detta 
område fortfarande faller inom 
medlemsstaternas exklusiva befogenhet.

_________________
52 Domstolens dom av den 24 juni 2019, 
kommissionen mot Polen, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.
53 Domstolens föreläggande av den 17 
december 2018, kommissionen mot Polen, 
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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