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11.9.2020 A9-0138/69

Amendamentul 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că, în hotărârea sa din 
19 noiembrie 201956, Curtea de Justiție, 
răspunzând unei cereri de decizie 
preliminară formulată de Curtea 
Supremă (Camera de legislație a muncii 
și de asigurări sociale, denumită în 
continuare „Camera muncii”) cu privire 
la Camera disciplinară, a hotărât că 
instanțele naționale au obligația de a nu 
ține seama de dispozițiile de drept intern 
care își rezervă competența de a judeca o 
cauză în care dreptul Uniunii poate fi 
aplicat unui organism care nu 
îndeplinește cerințele de independență și 
imparțialitate;

eliminat

_________________
56 Hotărârea Curții de Justiție din 19 
noiembrie 2019, A.K. și alții/Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 și C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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11.9.2020 A9-0138/70

Amendamentul 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. ia act de faptul că, în hotărârea sa 
din 5 decembrie 201957, Curtea Supremă 
(Camera muncii) a concluzionat ulterior 
în privința Camerei disciplinare că 
aceasta nu îndeplinește cerințele unei 
instanțe independente și imparțiale în 
sensul dreptului polonez și al dreptului 
Uniunii, iar Curtea Supremă (Camerele 
civilă, penală și a muncii) a adoptat o 
rezoluție, la 23 ianuarie 202058, care 
reafirmă faptul că, din cauza lipsei sale de 
independență, Camera disciplinară nu este 
o instanță și, prin urmare, deciziile sale 
nu pot fi considerate hotărâri pronunțate 
de o instanță constituită în mod 
corespunzător; ia act cu profundă 
îngrijorare de faptul că autoritățile 
poloneze au declarat că aceste decizii nu 
au nicio importanță juridică în 
continuarea funcționării Camerei 
disciplinare și a noului Consiliu Național 
al Magistraturii, iar Curtea 
Constituțională a declarat 
neconstituțională hotărârea Curții 
Supreme la 20 aprilie 202059, creând o 
dualitate periculoasă în justiția din 
Polonia, cu încălcarea evidentă a 
supremației dreptului Uniunii și, în 
special, a articolului 19 alineatul (1) din 
TUE, așa cum a fost interpretat de Curtea 
de Justiție, în sensul că împiedică 
efectivitatea și aplicarea hotărârii Curții 
de Justiție din 19 noiembrie 201960 de 

22. ia act de faptul că hotărârea Curții 
Constituționale a clarificat controversa 
privind Camera disciplinară a Curții 
Supreme și a evitat pericolul unei dualități 
judiciare în Polonia;
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către instanțele poloneze61;

_________________
57 Hotărârea Curții Supreme din 5 
decembrie 2019, III PO 7/19.
58 Rezoluția camerelor comune civilă, 
penală și a muncii ale Curții Supreme din 
23 ianuarie 2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Hotărârea Curții Constituționale din 20 
aprilie 2020, U 2/20.
60 Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctul 38.
61 Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctul 38.
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11.9.2020 A9-0138/71

Amendamentul 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. ia act de ordonanța Curții de Justiție 
din 8 aprilie 202062, prin care se solicită 
Poloniei să suspende imediat aplicarea 
dispozițiilor naționale privind competențele 
Camerei disciplinare și invită autoritățile 
poloneze să pună rapid în aplicare 
ordonanța; invită autoritățile poloneze să 
respecte pe deplin ordonanța și invită 
Comisia să depună o cerere suplimentară 
la Curtea de Justiție pentru a solicita 
impunerea unei amenzi în caz de 
nerespectare persistentă; invită Comisia 
să inițieze de urgență proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
legătură cu dispozițiile naționale privind 
competențele Camerei extraordinare, 
întrucât în componența sa se regăsesc 
aceleași deficiențe ca și în cea a Camerei 
disciplinare;

23. ia act de ordonanța Curții de Justiție 
din 8 aprilie 2020, prin care se solicită 
Poloniei să suspende imediat aplicarea 
dispozițiilor naționale privind competențele 
Camerei disciplinare a Curții Supreme; ia 
act de informațiile furnizate de 
autoritățile polone cu privire la punerea la 
timp în aplicare a hotărârii, în termenul-
limită, în legătură cu Ordonanța prim-
președintelui interimar al Curții Supreme 
nr. 55/2020 privind executarea hotărârii 
Curții de Justiție;

_________________
62 Ordonanța Curții de Justiție din 8 
aprilie 2020, Comisia/Polonia, C-791/19 
R, ECLI:EU:C:2020:277.
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