
AM\1213079EL.docx PE655.444v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/69

Τροπολογία 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι, στην απόφασή 
του της 19ης Νοεμβρίου 201956, το 
Δικαστήριο της ΕΕ, απαντώντας σε 
αίτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
(τμήμα εργατικού δικαίου και 
κοινωνικών ασφαλίσεων, εφεξής «τμήμα 
εργατικών διαφορών») για την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης σχετικά με το 
πειθαρχικό τμήμα, απεφάνθη ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν την υποχρέωση 
να αγνοούν διατάξεις του εθνικού δικαίου 
που προβλέπουν ότι αρμόδιο για την 
εκδίκαση υπόθεσης, που άπτεται της 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, είναι 
όργανο που δεν πληροί τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας·

διαγράφεται

_________________
56 Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2019, A.K. και άλλοι κατά Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 και C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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Τροπολογία 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι το αιτούν Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών) 
απεφάνθη στη συνέχεια, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 201957 , ότι το 
πειθαρχικό τμήμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου δικαστηρίου υπό την έννοια 
του πολωνικού και του ενωσιακού 
δικαίου, και ότι το Ανώτατο Δικαστήριο 
(τμήματα αστικών, ποινικών και 
εργατικών διαφορών) ενέκρινε ψήφισμα, 
στις 23 Ιανουαρίου 202058, στο οποίο 
επανέλαβε ότι το πειθαρχικό τμήμα δεν 
συνιστά δικαστήριο λόγω του γεγονότος 
ότι δεν είναι ανεξάρτητο και, ως εκ 
τούτου, οι αποφάσεις του δεν μπορούν να 
θεωρηθούν αποφάσεις που εκδίδονται 
από δεόντως ορισθέν δικαστήριο· 
σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι οι 
πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι οι 
αποφάσεις αυτές στερούνται νομικής 
σημασίας όσον αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας του πειθαρχικού τμήματος 
και του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, 
και ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο 
κήρυξε αντισυνταγματικό το ψήφισμα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 20 Απριλίου 
202059, δημιουργώντας μια επικίνδυνη 
δυαρχία στο δικαστικό σύστημα στην 
Πολωνία κατά καταφανή παραβίαση της 
υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, και 
ιδίως του άρθρου 19 παράγραφος 1 της 

22. σημειώνει ότι η απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει 
διευκρινίσει την αντιπαράθεση σχετικά 
με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και έχει αποσοβήσει τον 
κίνδυνο δυαρχίας στο δικαστικό σύστημα 
στην Πολωνία·



AM\1213079EL.docx PE655.444v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΣΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το 
Δικαστήριο της ΕΕ, διότι εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή 
της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ 
της 19ης Νοεμβρίου 201960 από τα 
πολωνικά δικαστήρια61·
_________________
57 Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της 5ης Δεκεμβρίου 2019, III PO 7/19.
58 Ψήφισμα των τμημάτων αστικών, 
ποινικών και εργατικών διαφορών, σε 
κοινή σύνθεση, της 23ης Ιανουαρίου 2020, 
BSA I-4110-1/2020.
59 Απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της 20ής Απριλίου 2020, U 
2/20.
60 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. 38.
61 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. 38.
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Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει τη διάταξη του 
Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου 202062 με 
την οποία ζητείται από την Πολωνία να 
αναστείλει αμέσως την εφαρμογή των 
εθνικών προβλέψεων σχετικά με τις 
εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος και 
καλεί τις πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν 
αμελλητί τη διάταξη· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να συμμορφωθούν πλήρως με τη 
διάταξη και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Δικαστήριο 
συμπληρωματικό αίτημα για την 
καταβολή προστίμου σε περίπτωση 
συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης· καλεί 
την Επιτροπή να κινήσει επειγόντως 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
εθνικές διατάξεις που αφορούν τις 
εξουσίες του έκτακτου τμήματος, 
δεδομένου ότι η σύνθεσή του πάσχει από 
τα ίδια νομικά ελαττώματα με το 
πειθαρχικό τμήμα·

23. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
διάταξη του Δικαστηρίου, της 8ης 
Απριλίου 2020, με την οποία ζητείται από 
την Πολωνία να αναστείλει αμέσως την 
εφαρμογή των εθνικών προβλέψεων 
σχετικά με τις εξουσίες του πειθαρχικού 
τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες 
που παρέχονται από τις πολωνικές αρχές 
σχετικά με την έγκαιρη εφαρμογή της 
απόφασης εντός της προθεσμίας σε 
σχέση με την εντολή αριθ. 55/2020 του 
υπηρεσιακού Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την 
εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου·

_________________
62 Διάταξη του Δικαστηρίου της 8ης 
Απριλίου 2018, Επιτροπή κατά Πολωνίας, 
C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


