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11.9.2020 A9-0138/69

Pozměňovací návrh 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že Soudní dvůr v 
rozsudku ze dne 19. listopadu 201956, jímž 
reagoval na žádost o rozhodnutí o 
předběžné otázce podanou Nejvyšším 
soudem (komorou pro pracovní právo a 
sociální zabezpečení, dále jen 
„pracovněprávní komora“), která se 
týkala disciplinární komory, rozhodl, že 
vnitrostátní soudy jsou povinny nepoužít 
vnitrostátní ustanovení, která vyhrazují 
pravomoc rozhodovat o žalobách, na něž 
se může vztahovat unijní právo, orgánu, 
jenž nesplňuje požadavky na nezávislost a 
nestrannost;

vypouští se

_________________
56 Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 
listopadu 2019, věc A.K. a další v. Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 a C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/70

Pozměňovací návrh 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že předkládající 
Nejvyšší soud (pracovněprávní komora) 
následně ve svém rozsudku ze dne 5. 
prosince 201957 rozhodl, že disciplinární 
komora nesplňuje požadavky kladené na 
nezávislý a nestranný soud ve smyslu 
polského a unijního práva, a že Nejvyšší 
soud (občanskoprávní komora, trestní 
komora a pracovněprávní komora) přijal 
dne 23. ledna 202058 usnesení, v němž 
opakuje, že disciplinární komora není z 
důvodu nedostatečné nezávislosti soudem, 
a její rozhodnutí nelze proto považovat za 
rozhodnutí řádně jmenovaného soudu; s 
hlubokým znepokojením konstatuje, že 
polské orgány prohlásily, že uvedená 
rozhodnutí nemají – pokud jde o další 
fungování disciplinární komory a novou 
Státní soudcovskou radu – žádný právní 
význam, a že Ústavní soud prohlásil dne 
20. dubna 202059 uvedené usnesení 
Nejvyššího soudu za neústavní, čímž v 
Polsku vytvořil nebezpečnou soudní 
dualitu a otevřeně porušil zásadu 
přednosti unijního práva, a zejména čl. 19 
odst. 1 SEU, jak jej vykládá Soudní dvůr, 
neboť tím brání účinnosti rozsudku 
Soudního dvora ze dne 19. listopadu 
201960 a jeho uplatňování polskými 
soudy61;

22. konstatuje, že rozsudek Ústavního 
soudu vyjasnil spor ohledně disciplinární 
komory Nejvyššího soudu a odvrátil 
nebezpečí soudní duality v Polsku;
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_________________
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 
prosince 2019, III PO 7/19.
58 Usnesení smíšené občanskoprávní 
komory, trestní komory a pracovněprávní 
komory Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 
2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 
dubna 2020, U 2/20.
60 Benátská komise a DGI Rady Evropy, 
naléhavé společné stanovisko ze dne 16. 
ledna 2020, bod 38.
61 Benátská komise a DGI Rady Evropy, 
naléhavé společné stanovisko ze dne 16. 
ledna 2020, bod 38.
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11.9.2020 A9-0138/71

Pozměňovací návrh 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. bere na vědomí příkaz Soudního 
dvora ze dne 8. dubna 202062, který Polsku 
nařizuje, aby okamžitě pozastavilo 
uplatňování vnitrostátních ustanovení 
týkajících se pravomocí disciplinární 
komory, a vyzývá polské orgány, aby 
uvedený příkaz urychleně provedly; 
vyzývá polské orgány, aby tento příkaz v 
plném rozsahu dodržovaly, a žádá Komisi, 
aby Soudnímu dvoru předložila 
dodatečnou žádost o nařízení úhrady 
pokuty v případě, že by jeho nedodržování 
přetrvávalo; žádá Komisi, aby v souvislosti 
s vnitrostátními ustanoveními o 
pravomocích mimořádné komory 
urychleně zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti, neboť složení této komory 
vykazuje stejné nedostatky jako složení 
disciplinární komory;

23. bere na vědomí příkaz Soudního 
dvora ze dne 8. dubna 2020, který Polsku 
nařizuje, aby okamžitě pozastavilo 
uplatňování vnitrostátních ustanovení 
týkajících se pravomocí disciplinární 
komory Nejvyššího soudu; bere na vědomí 
informace poskytnuté polskými orgány o 
včasném vykonání rozsudku v souvislosti 
s usnesením úřadujícího prvního předsedy 
Nejvyššího soudu č. 55/2020 o výkonu 
rozhodnutí Soudního dvora;

_________________
62 Příkaz Soudního dvora ze dne 8. dubna 
2020, Komise v. Polsko, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


