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11.9.2020 A9-0138/69

Alteração 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.° 21

Proposta de resolução Alteração

21. Relembra que, no seu acórdão de 
19 de novembro de 201956, o Tribunal de 
Justiça, em resposta a um pedido de 
decisão prejudicial apresentado pelo 
Supremo Tribunal (Secção de Direito do 
Trabalho e Segurança Social, a seguir 
designada por «Secção do Trabalho»), 
relativo à Secção Disciplinar, determinou 
que os tribunais nacionais têm a obrigação 
de não tomar em consideração as 
disposições do Direito nacional que 
reservam a competência para conhecer de 
um processo em que o Direito da União 
pode ser aplicado a um organismo que não 
cumpre os requisitos de independência e de 
imparcialidade;

Suprimido

_________________
56Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de 
novembro de 2019, A.K e outros/Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 e C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

11.9.2020 A9-0138/70

Alteração 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Observa que o Supremo Tribunal 
(Secção do Trabalho) concluiu, 
posteriormente, no seu acórdão de 5 de 
dezembro de 201957 que a Secção 
Disciplinar não preenche os requisitos de 
um tribunal independente e imparcial na 
aceção do direito polaco e da União, e que 
o Supremo Tribunal (Secções Civil, Penal 
e do Trabalho) aprovou uma resolução 
em 23 de janeiro de 202058, reiterando 
que a Secção Disciplinar não é um 
tribunal devido à sua falta de 
independência e, por conseguinte, os seus 
acórdãos não podem ser considerados 
acórdãos emitidos por um tribunal 
devidamente designado; observa com 
grande preocupação que as autoridades 
polacas declararam que essas decisões 
não têm qualquer significado jurídico no 
que respeita à continuação do 
funcionamento da Secção Disciplinar e do 
novo Conselho Nacional da Magistratura, 
e que o Tribunal Constitucional declarou 
a resolução do Supremo Tribunal 
inconstitucional a 20 de abril de 202059, 
criando uma perigosa dualidade no 
sistema judicial da Polónia e violando 
abertamente o primado do direito da 
União, em particular, o artigo 19.º, n.º 1, 
do TUE, tal como interpretado pelo 
Tribunal de Justiça, na medida em que 
impede a eficácia e a aplicação da decisão 

22. Observa que o acórdão do 
Tribunal Constitucional clarificou a 
controvérsia sobre a Secção Disciplinar do 
Supremo Tribunal e afastou o perigo de 
dualidade judicial na Polónia;
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do Tribunal de Justiça de 19 de novembro 
de 201960 pelos tribunais polacos61;

_________________
57Acórdão do Supremo Tribunal de 5 de 
dezembro de 2019, III PO 7/19.
58Resolução das Secções Civil, Penal e do 
Trabalho do Supremo Tribunal de 23 de 
janeiro de 2020, BSA I-4110-1/2020.
59Acórdão do Tribunal Constitucional de 
20 de abril de 2020, U 2/20.
60Comissão de Veneza e DGI do Conselho 
da Europa, Parecer Conjunto Urgente de 
16 de janeiro de 2020, n.º 38.
61Comissão de Veneza e DGI do Conselho 
da Europa, Parecer Conjunto Urgente de 
16 de janeiro de 2020, n.º 38.
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11.9.2020 A9-0138/71

Alteração 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala o Despacho do Tribunal 
de Justiça, de 8 de abril de 202062, 
incumbindo a Polónia de suspender 
imediatamente a aplicação das disposições 
nacionais relativas aos poderes da Secção 
Disciplinar e insta as autoridades polacas 
a aplicarem rapidamente o despacho; 
exorta as autoridades polacas a darem 
cumprimento integral ao despacho e insta 
a Comissão a apresentar um pedido 
adicional junto do Tribunal de Justiça 
para que a Polónia seja condenada ao 
pagamento de uma coima caso o 
incumprimento persista; insta a Comissão 
a iniciar, com caráter de urgência, 
processos por infração relacionados com 
as disposições nacionais relativas aos 
poderes da Secção Extraordinária, visto 
que a sua composição apresenta as 
mesmas falhas que a Secção Disciplinar;

23. Regista o Despacho do Tribunal de 
Justiça, de 8 de abril de 2020, incumbindo 
a Polónia de suspender imediatamente a 
aplicação das disposições nacionais 
relativas aos poderes da Secção Disciplinar 
do Supremo Tribunal; toma nota das 
informações fornecidas pelas autoridades 
polacas sobre a aplicação tempestiva e 
dentro do prazo do acórdão, em conexão 
com o Despacho n.º 55/2020 do Primeiro 
Presidente em exercício do Supremo 
Tribunal relativo à aplicação do acórdão 
do Tribunal de Justiça;

_________________
62 Despacho do Tribunal de Justiça de 
8 de abril de 2020, Comissão/Polónia, C-
791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


