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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. primena, kad savo 2019 m. 
lapkričio 19 d. sprendime56 Teisingumo 
Teismas, atsakydamas į Aukščiausiojo 
Teismo (Darbo ir socialinio draudimo 
bylų kolegijos, toliau – Darbo bylų 
kolegija) prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą dėl Drausmės bylų kolegijos, 
nusprendė, kad nacionaliniai teismai 
privalo netaikyti nacionalinės teisės 
nuostatų, pagal kurias jurisdikcija 
nagrinėti bylą, kurioje gali būti taikoma 
Sąjungos teisė, suteikiama institucijai, 
neatitinkančiai nepriklausomumo ir 
nešališkumo reikalavimų;

Išbraukta.

_________________
562019 m. lapkričio 19 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas A. K. ir kt. / Sąd 
Najwyższy C-585/18, C-624/18 ir C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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22. pažymi, jog prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs 
Aukščiausiasis Teismas (Darbo bylų 
kolegija) paskui 2019 m. gruodžio 5 d. 
sprendime57 padarė išvadą, kad Drausmės 
bylų kolegija neatitinka nepriklausomo ir 
nešališko teismo reikalavimų pagal 
Lenkijos ir Sąjungos teisę, o 
Aukščiausiasis Teismas (Civilinių, 
Baudžiamųjų ir Darbo bylų kolegijos) 
2020 m. sausio 23 d. priėmė rezoliuciją58, 
kurioje pakartojo, kad Drausmės bylų 
kolegija nėra teismas dėl nepakankamo 
nepriklausomumo ir todėl jos sprendimai 
negali būti laikomi tinkamai paskirto 
teismo priimtais sprendimais; su dideliu 
susirūpinimu pažymi, kad Lenkijos 
valdžios institucijos pareiškė, jog šie 
sprendimai neturi teisinės reikšmės 
tolesniam Drausmės bylų kolegijos ir 
naujosios Nacionalinės teisėjų tarybos 
veikimui, ir kad Konstitucinis Teismas 
2020 m. balandžio 20 d. paskelbė 
Aukščiausiojo Teismo rezoliuciją 
nekonstitucine59, – taip sukuriamas 
pavojingas teisminių institucijų 
dvilypumas Lenkijoje ir atvirai 
pažeidžiama Sąjungos teisės viršenybė, 
visų pirma ES sutarties 19 straipsnio 1 
dalis, kaip ją yra išaiškinęs Teisingumo 
Teismas, nes tokiu būdu užkertamas 
kelias Teisingumo Teismo 2019 m. 

22. pažymi, jog Konstitucinio Teismo 
sprendime buvo išaiškinti ginčai dėl 
Aukščiausiojo Teismo Drausmės bylų 
kolegijos ir išvengta teisminio dvilypumo 
pavojaus Lenkijoje;
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lapkričio 19 d. sprendimo60 
veiksmingumui ir taikymui Lenkijos 
teismuose61;

_________________
57 2019 m. gruodžio 5 d. Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas, III PO 7/19.
58 2020 m. sausio 23 d. Aukščiausiojo 
Teismo jungtinių Civilinių, Baudžiamųjų ir 
Darbo bylų kolegijų rezoliucija, BSA I-
4110–1/2020.
59 2020 m. balandžio 20 d. Konstitucinio 
Teismo sprendimas, U 2/20.
60 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 38 dalis.
61 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 38 dalis.
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23. atkreipia dėmesį į 2020 m. 
balandžio 8 d. Teisingumo Teismo 
nutartį62, kurioje Lenkijai nurodoma 
nedelsiant sustabdyti nacionalinių nuostatų 
dėl Drausmės bylų kolegijos įgaliojimų 
taikymą, ir ragina Lenkijos valdžios 
institucijas skubiai įgyvendinti šią nutartį; 
ragina Lenkijos valdžios institucijas 
visapusiškai laikytis šios nutarties ir 
ragina Komisiją pateikti Teisingumo 
Teismui papildomą prašymą skirti baudą, 
jei minėtos nutarties ir toliau bus 
nesilaikoma; ragina Komisiją skubiai 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, susijusias su nacionalinėmis 
nuostatomis dėl Išimtinės kontrolės 
kolegijos įgaliojimų, nes jos sudėtis turi 
tokių pačių trūkumų kaip ir Drausmės 
bylų kolegija;

23. atkreipia dėmesį į 2020 m. 
balandžio 8 d. Teisingumo Teismo nutartį, 
kurioje Lenkijai nurodoma nedelsiant 
sustabdyti nacionalinių nuostatų dėl 
Aukščiausiojo Teismo Drausmės bylų 
kolegijos įgaliojimų taikymą; atkreipia 
dėmesį į Lenkijos valdžios institucijų 
pateiktą informaciją dėl laiku 
įgyvendinamo sprendimo pagal laikinai 
Aukščiausio Teismo pirmojo pirmininko 
pareigas einančio teisėjo Įsakyme 
Nr. 55/2020 dėl Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimo nurodytą 
terminą;

_________________
62 2020 m. balandžio 8 d. Teisingumo 
Teismo nutartis Komisija / Lenkija, C-
791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


