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Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
((COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι το 2018 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 
που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο 
Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και στους 
οποίους ανατέθηκαν ειδικές εξουσίες – 
συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας του 
έκτακτου τμήματος να ακυρώνει 
οριστικές αποφάσεις που εξέδωσαν 
κατώτερα δικαστήρια ή και το ίδιο το 
Ανώτατο Δικαστήριο μέσω έκτακτης 
επανεξέτασης, και την εξουσία του 
πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και των κοινών 
δικαστηρίων, δημιουργώντας εκ των 
πραγμάτων ένα «Ανώτατο Δικαστήριο 
εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου»·

20. επισημαίνει ότι η οργάνωση και η 
δομή του δικαστικού συστήματος 
υπάγονται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

__________________
55 ΟΑΣΕ-ODIHR, Γνωμοδότηση της 
13ης Νοεμβρίου 2017, σ. 7-20· Επιτροπή 
της Βενετίας, Γνωμοδότηση της 8ης-9ης 
Δεκεμβρίου 2017, παρ. 43· Σύσταση (ΕΕ) 
2017/103 της Επιτροπής της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος 
δικαίου στην Πολωνία, συμπληρωματική 
προς τις συστάσεις (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 
2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 17 της 23.1.2018, 
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σ. 50), παρ. 25· Ομάδα χωρών κατά της 
διαφθοράς (GRECO), Addendum to the 
Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018 
[Προσθήκη στην έκθεση για τον τέταρτο 
γύρο αξιολόγησης σχετικά με την 
Πολωνία (κανονισμός 34) της 18ης-22ας 
Ιουνίου 2018], παρ. 31· Επιτροπή της 
Βενετίας και Διεύθυνση συνεργασίας για 
την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 8.
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