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11.9.2020 A9-0138/69

Ændringsforslag 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at Domstolen i sin dom 
af 19. november 201956, der var et svar på 
en anmodning om præjudiciel afgørelse 
fra højesteret (kammeret for 
arbejdsmarked og socialforsikring, 
herefter "det arbejdsretlige kammer") 
vedrørende disciplinærkammeret ved 
højesteret fastslog, at nationale domstole 
har pligt til at undlade at anvende de 
bestemmelser i den nationale lov, som 
forbeholder et organ, der ikke opfylder 
kravene om uafhængighed og 
upartiskhed, retten til at behandle en sag, 
hvor EU-retten kan finde anvendelse;

udgår

_________________
56 Domstolens dom af 5. november 2019, 
A.K. mod Sąd Najwyższy, C-585/18, C-
624/18 og C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.
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Ændringsforslag 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. noterer sig, at den forelæggende 
højesteret (det arbejdsretlige kammer) 
efterfølgende konkluderede i sin dom af 
5. december 201957, at 
disciplinærkammeret ikke opfylder 
kravene til en uafhængig og upartisk 
domstol i henhold til polsk ret og EU-
retten, og at højesteret (de civilretlige, 
strafferetlige og arbejdsretlige kamre) den 
23. januar 202058 vedtog en afgørelse, der 
gentog, at disciplinærkammeret ikke er en 
domstol på grund af dens manglende 
uafhængighed, og at dets domme derfor 
ikke kan betragtes som domme afsagt af 
en behørigt udpeget domstol; bemærker 
med stor bekymring, at de polske 
myndigheder har erklæret, at disse 
afgørelser ikke har nogen juridisk 
betydning, når det drejer sig om den 
fortsatte funktion af disciplinærkammeret 
og det nationale råd for retsvæsenet, og at 
forfatningsdomstolen erklærede 
højesterets afgørelse forfatningsstridig 
den 20. april 202059, hvorved der blev 
skabt en farlig juridisk dualitet i Polen, og 
EU-rettens forrang, navnlig artikel 19, 
stk. 1, i TEU som fortolket af Domstolen, 
åbenlyst blev tilsidesat, idet den hindrer 
effektiviteten og anvendelsen af 
Domstolens afgørelse af 19. november 
201960 fra de polske domstoles side61;

22. noterer sig, at 
forfatningsdomstolens dom har præciseret 
uenigheden om højesterets 
disciplinærkammer og afværget faren for 
juridisk dualitet i Polen;
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_________________
57 Højesterets dom af 5. december 2019, III 
PO 7/19.
58 Afgørelse af 23. januar 2020 fra de 
fælles civilretlige, strafferetlige og 
arbejdsretlige afdelinger i højesteret BSA 
I-4110-1/2020.
59 Forfatningsdomstolens dom af 20. april 
2020, U 2/20.
60 Venedigkommissionen og Europarådets 
DGI, fælles hasteerklæring af 16. januar 
2020, punkt 38.
61 Venedigkommissionen og Europarådets 
DGI, fælles hasteerklæring af 16. januar 
2020, punkt 38.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 202062, som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret, og opfordrer de 
polske myndigheder til hurtigt at 
gennemføre kendelsen; opfordrer de 
polske myndigheder til fuldt ud at 
efterkomme kendelsen og opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte en 
yderligere anmodning om betaling af en 
bøde i tilfælde af vedvarende manglende 
overholdelse; opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at indlede en 
traktatbrudsprocedure vedrørende de 
nationale bestemmelser om det 
ekstraordinære kammers beføjelser, 
eftersom dets sammensætning lider under 
de samme mangler som 
disciplinærkammerets;

23. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 202062, som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret; 
noterer sig oplysningerne fra de polske 
myndigheder om den rettidige 
gennemførelse af dommen inden for 
fristen i forbindelse med kendelsen fra 
den fungerende førstepræsident for 
højesteret nr. 55/200 om gennemførelse af 
EU-Domstolens afgørelse;

_________________
62 Domstolens kendelse af 8. april 2020, 
Kommissionen mod Polen, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


