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NL In verscheidenheid verenigd NL

11.9.2020 A9-0138/69

Amendement 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat het Hof van Justitie 
in zijn uitspraak van 19 november 201956, 
waarin het antwoordde op een verzoek om 
een prejudiciële beslissing van het 
Hooggerechtshof (kamer van arbeidsrecht 
en sociale zekerheid, hierna de “kamer 
van arbeid” genoemd) met betrekking tot 
de tuchtkamer, heeft geconcludeerd dat 
nationale rechtbanken de plicht hebben 
bepalingen van het nationale recht buiten 
toepassing te laten wanneer deze de 
bevoegdheid om kennis te nemen van een 
zaak waarin het Unierecht van toepassing 
kan zijn, voorbehouden aan een orgaan 
dat niet voldoet aan de vereisten inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

Schrappen

_________________
56 Arrest van het Hof van Justitie van 
19 november 2019, A. K. e.a./Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 en C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/70

Amendement 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat het verwijzende 
Hooggerechtshof (kamer van arbeid) 
vervolgens in zijn arrest van 5 december 
201957 heeft geconcludeerd dat de 
tuchtkamer niet voldoet aan de vereisten 
van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank in de zin van het Poolse recht 
en het Unierecht, en dat het 
Hooggerechtshof (burgerlijke kamer, 
strafkamer en kamer van arbeid) op 
23 januari 202058 een resolutie heeft 
aangenomen waarin wordt herhaald dat 
de tuchtkamer geen rechtbank is vanwege 
het gebrek aan onafhankelijkheid en dat 
de arresten van de tuchtkamer bijgevolg 
niet kunnen worden beschouwd als 
arresten van een naar behoren 
aangewezen rechtbank; stelt met grote 
bezorgdheid vast dat de Poolse 
autoriteiten hebben verklaard dat die 
besluiten rechtens geen betekenis hebben 
voor wat betreft de voortzetting van de 
werking van de tuchtkamer en de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie, en dat het 
Constitutioneel Hof de resolutie van het 
Hooggerechtshof op 20 april 202059 
ongrondwettig heeft verklaard, hetgeen 
een gevaarlijke tweedeling van de 
rechtspraak creëert in Polen en openlijk 
indruist tegen het primaat van het 
Unierecht en met name artikel 19, lid 1, 
VEU als uitgelegd door het Hof van 

22. merkt op dat in de uitspraak van 
het Constitutioneel Hof de controverse is 
opgehelderd over de tuchtkamer van het 
Hooggerechtshof en het gevaar van een 
tweedeling van de rechtspraak in Polen is 
afgewend;
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Justitie, in de zin dat hierdoor de 
doelmatigheid en toepassing van het 
arrest van het Hof van Justitie van 
19 november 201960 door de Poolse 
rechtbanken wordt verhinderd61;

_________________
57 Arrest van het Hooggerechtshof van 
5 december 2019, III PO 7/19.
58 Resolutie van de gezamenlijke 
burgerlijke kamer, strafkamer en kamer 
van arbeid van het Hooggerechtshof van 
23 januari 2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Arrest van het Constitutioneel Hof van 
20 april 2020, U 2/20.
60 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent gezamenlijk 
advies van 16 januari 2020, punt 38.
61 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent gezamenlijk 
advies van 16 januari 2020, punt 38.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/71

Amendement 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt kennis van de beschikking 
van het Hof van Justitie van 8 april 202062, 
met de instructie aan Polen om de 
toepassing van de nationale bepalingen 
inzake de bevoegdheden van de tuchtkamer 
onmiddellijk op te schorten, en verzoekt de 
Poolse autoriteiten de beschikking 
spoedig ten uitvoer te leggen; verzoekt de 
Poolse autoriteiten de beschikking volledig 
na te leven en doet een oproep aan de 
Commissie om een aanvullend verzoek 
aan het Hof van Justitie te richten met het 
oog op de vaststelling van een beschikking 
inzake de betaling van een geldboete in 
het geval van aanhoudende niet-naleving; 
verzoekt de Commissie om zo spoedig 
mogelijk een inbreukprocedure in te 
leiden met betrekking tot de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van 
de buitengewone kamer, aangezien de 
samenstelling ervan dezelfde 
tekortkomingen kent als de tuchtkamer;

23. neemt kennis van de beschikking 
van het Hof van Justitie van 8 april 2020 
met de instructie aan Polen om de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de 
tuchtkamer van het Hooggerechtshof 
onmiddellijk op te schorten; neemt nota 
van de door de Poolse autoriteiten 
verstrekte informatie over de tijdige 
uitvoering van de uitspraak binnen de 
uiterste termijn in verband met 
beschikking nr. 55/2020 van de 
waarnemende eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof over de uitvoering van 
de uitspraak van het Hof van Justitie;

_________________
62 Beschikking van het Hof van Justitie 
van 8 april 2020, Commissie/Polen, 
C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


