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11.9.2020 A9-0138/69

Módosítás 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. emlékeztet rá, hogy a Bíróság 
2019. november 19-i ítéletében56 a 
Legfelsőbb Bíróságnak (munkaügyi és 
társadalombiztosítási tanács, a 
továbbiakban: munkaügyi tanács) a 
fegyelmi tanácsra vonatkozó előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmére válaszolva 
úgy határozott, hogy a nemzeti 
bíróságoknak kötelességük figyelmen 
kívül hagyni a nemzeti jog azon 
rendelkezéseit, amelyek az esetlegesen az 
uniós jog alkalmazásával járó ügyben 
való eljárásra vonatkozó hatáskört olyan 
szervezet számára tartják fenn, amely nem 
felel meg a függetlenségre és 
pártatlanságra vonatkozó 
követelményeknek;

törölve

_________________
56 A Bíróság 2019. november 19-i ítélete, 
A.K. és társai kontra Sąd Najwyższy, C-
585/18, C-624/18 és C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/70

Módosítás 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. megjegyzi, hogy az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet előterjesztő 
Legfelsőbb Bíróság (munkaügyi tanácsa) 
ezt követően 2019. december 5-i 
ítéletében57  megállapította, hogy a 
fegyelmi tanács a lengyel jog értelmében 
nem felel meg a független és pártatlan 
igazságszolgáltatási fórumokra vonatkozó 
előírásoknak, valamint hogy a Legfelsőbb 
Bíróság (polgári, büntető és munkaügyi 
tanácsa) 2020. január 23-án határozatot58 
fogadott el, amely ismételten 
hangsúlyozza, hogy a fegyelmi tanács 
függetlenségének hiánya miatt nem 
minősül bíróságnak, és ezért ítéletei nem 
tekinthetők megfelelően felállított bíróság 
által meghozott ítéleteknek; mélységes 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
lengyel hatóságok kinyilvánították, hogy e 
döntéseknek a fegyelmi tanács és az új 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
további működését illetően nincs jogi 
jelentősége, továbbá hogy az 
Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság 
határozatát 2020. április 20-án 
alkotmányellenesnek nyilvánította59, ezzel 
veszélyes igazságszolgáltatási kettősséget 
hozva létre Lengyelországban, és nyíltan 
megsértve az uniós jog elsőbbségét – és 
különösen az EUSZ 19. cikke (1) 
bekezdésének a Bíróság általi értelmezését 
– azzal, hogy megakadályozta a Bíróság 

22. megjegyzi, hogy az 
Alkotmánybíróság ítélete tisztázta a 
Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsával 
kapcsolatos vitát, és elhárította az 
igazságszolgáltatási kettősség veszélyét 
Lengyelországban;
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2019. november 19-i ítéletének60 
hatályosulását és lengyel bíróságok általi 
alkalmazását61;

_________________
57 A Legfelsőbb Bíróság 2019. december 
5-i ítélete, III PO 7/19.
58 A Legfelsőbb Bíróság polgári, büntető 
és munkaügyi közös tanácsainak 2020. 
január 23-i határozata, BSA I-4110-
1/2020.
59 Az Alkotmánybíróság 2020. április 20-i 
ítélete, U 2/20.
60 A Velencei Bizottság és az Európa 
Tanács Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 38. pont.
61 A Velencei Bizottság és az Európa 
Tanács Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 38. pont.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/71

Módosítás 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. nyugtázza a Bíróság 
2020. április 8-i végzését62, amely utasítja 
Lengyelországot, hogy haladéktalanul 
függessze fel a Legfelsőbb Bíróság 
fegyelmi tanácsának hatásköréről szóló 
nemzeti rendelkezések alkalmazását, és 
felszólítja a lengyel hatóságokat a végzés 
gyors végrehajtására; felszólítja a lengyel 
hatóságokat, hogy teljes mértékben 
tegyenek eleget a végzésnek, és felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be további 
kérelmet a Bírósághoz, amelyben kéri, 
hogy tartósan fennálló meg nem felelés 
esetén szabjanak ki bírságot; kéri a 
Bizottságot, hogy sürgősen indítson 
kötelezettségszegési eljárást a rendkívüli 
tanács hatásköréről szóló nemzeti 
rendelkezések kapcsán, mivel e tanács 
összetétele ugyanolyan hibáktól szenved, 
mint a fegyelmi tanács összetétele;

23. emlékeztet az Európai Unió 
Bíróságának 2020. április 8-i végzésére, 
amely utasítja Lengyelországot a 
Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának 
hatásköréről szóló nemzeti rendelkezések 
alkalmazásának haladéktalan 
felfüggesztésére; emlékeztet a lengyel 
hatóságok által az ítélet időben, a 
Legfelsőbb Bíróság első elnökének az 
Európai Unió Bírósága ítéletének 
végrehajtásáról szóló, 55/2020 számú 
végzésére vonatkozó határidőn belüli 
végrehajtásáról szolgáltatott 
információkra;

_________________
62 A Bíróság 2020. április 8-i Bizottság 
kontra Lengyelország végzése, C-791/19 
R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


