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11.9.2020 A9-0138/69

Tarkistus 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että 19. marraskuuta 
2019 antamassaan päätöksessä56 unionin 
tuomioistuin vastasi korkeimman 
oikeuden (työoikeuden ja sosiaaliturva-
asioiden jaoston, jäljempänä ’työoikeuden 
jaosto’) esittämään 
ennakkoratkaisupyyntöön, joka koski 
kurinpitoasioita käsittelevää jaostoa, ja 
totesi, että kansallisilla tuomioistuimilla 
on velvollisuus olla ottamatta huomioon 
kansallisen lainsäädännön säännöksiä, 
joilla varataan toimivalta ratkaista asia, 
jossa voidaan soveltaa unionin oikeutta 
elimeen, joka ei täytä riippumattomuuden 
ja puolueettomuuden vaatimuksia;

Poistetaan.

_________________
56 Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomio, 19. marraskuuta 2019, A. K. ja 
muut v. Sąd Najwyższy, C-585/18, C-
624/18 ja C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.
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11.9.2020 A9-0138/70

Tarkistus 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee merkille, että 
ennakkoratkaisua pyytänyt korkein oikeus 
(työoikeuden jaosto) totesi myöhemmin 
5. joulukuuta 2019 antamassaan 
tuomiossa57, että kurinpitoasioita 
käsittelevä jaosto ei täytä Puolan ja 
unionin oikeuden mukaisia 
riippumattoman ja puolueettoman 
tuomioistuimen vaatimuksia, ja toteaa, 
että korkein oikeus (siviili-, rikos- ja 
työoikeuden jaostot) antoi 
23. tammikuuta 2020 päätöslauselman58, 
jossa se toisti, että kurinpitoasioita 
käsittelevä jaosto ei ole tuomioistuin sen 
riippumattomuuden puutteen vuoksi, 
minkä vuoksi sen päätöksiä ei voida pitää 
asianmukaisesti valtuutetun 
tuomioistuimen antamina; panee erittäin 
huolestuneena merkille, että Puolan 
viranomaiset ovat ilmoittaneet, että näillä 
päätöksillä ei ole oikeudellista merkitystä 
kurinpitoasioita käsittelevän jaoston ja 
uuden kansallisen tuomarineuvoston 
toiminnan jatkumisen kannalta, ja että 
perustuslakituomioistuin julisti 20. 
huhtikuuta 2020 korkeimman oikeuden 
päätöslauselman perustuslain 
vastaiseksi59 ja loi siten Puolaan 
vaarallisen oikeudellisen kahtiajaon, joka 
loukkaa avoimesti unionin oikeuden 
ensisijaisuutta ja unionin tuomioistuimen 
tulkinnan mukaan erityisesti SEU-

22. panee merkille, että 
perustuslakituomioistuimen tuomiossa on 
selvennetty korkeimman oikeuden 
kurinpitoasioita käsittelevää jaostoa 
koskevia kiistoja ja pyritty välttämään 
oikeudellisen kahtiajaon vaara Puolassa;
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sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaa, sillä se 
rajoittaa unionin tuomioistuimen 
19. marraskuuta 2019 tekemän 
päätöksen60 tehokkuutta ja estää 
puolalaisia tuomioistuimia panemasta sitä 
täytäntöön61;

_________________
57 Korkeimman oikeuden tuomio 5. 
joulukuuta 2019, III PO 7/19.
58 Korkeimman oikeuden siviili-, rikos- ja 
työasioita käsittelevien jaostojen 
päätöslauselma, 23. tammikuuta 2020, 
BSA I-4110–1/2020.
59 Perustuslakituomioistuimen tuomio 20. 
huhtikuuta 2020, U 2/20.
60 Venetsian komissio ja Euroopan 
neuvoston ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion pääosasto, 
16. tammikuuta 2020 annettu kiireellinen 
yhteinen lausunto, 38 kohta.
61 Venetsian komissio ja Euroopan 
neuvoston ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion pääosasto, 
16. tammikuuta 2020 annettu kiireellinen 
yhteinen lausunto, 38 kohta.
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11.9.2020 A9-0138/71

Tarkistus 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. panee merkille unionin 
tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2020 
antaman määräyksen62, jossa Puolaa 
kehotetaan välittömästi keskeyttämään 
kurinpitoasioita käsittelevän jaoston 
toimivaltaa koskevien kansallisten 
säännösten soveltaminen, ja kehottaa 
Puolan viranomaisia panemaan 
määräyksen pikaisesti täytäntöön; 
kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan määräystä täysimääräisesti 
ja kehottaa komissiota esittämään 
unionin tuomioistuimelle lisäpyynnön 
sakon määräämiseksi, jos määräystä 
rikotaan jatkuvasti; kehottaa komissiota 
käynnistämään kiireellisesti 
rikkomusmenettelyt, jotka liittyvät 
erityisvalvontajaoston toimivaltaa 
koskeviin kansallisiin säännöksiin, koska 
sen kokoonpanossa on samat puutteet 
kuin kurinpitoasioita käsittelevässä 
jaostossa;

23. panee merkille unionin 
tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2020 
antaman määräyksen, jossa Puolaa 
kehotetaan välittömästi keskeyttämään 
korkeimman oikeuden kurinpitoasioita 
käsittelevän jaoston toimivaltaa koskevien 
kansallisten säännösten soveltaminen; 
panee merkille Puolan viranomaisten 
toimittamat tiedot tuomion oikea-
aikaisesta täytäntöönpanosta 
määräajassa, joka liittyy korkeimman 
oikeuden virkaa toimittavan ensimmäisen 
presidentin määräykseen nro 55/2020 
unionin tuomioistuimen päätöksen 
täytäntöönpanosta;

_________________
62 Euroopan unionin tuomioistuimen 
8. huhtikuuta 2020 antama määräys, 
komissio v. Puola, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.
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