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11.9.2020 A9-0138/69

Predlog spremembe 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije v sodbi z dne 19. novembra 201956, s 
katero je odgovorilo na predlog za 
sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v 
zvezi z disciplinskim senatom vložilo 
vrhovno sodišče (senat za delovno pravo 
in pravo socialne varnosti, v nadaljnjem 
besedilu: delovni senat), razsodilo, da 
morajo nacionalna sodišča zavrniti 
uporabo določb nacionalnega prava, s 
katerimi se pristojnost za odločanje o 
sporu, v zvezi s katerim se lahko uporablja 
pravo Unije, pridržuje organu, ki ne 
izpolnjuje zahtev po neodvisnosti ali 
nepristranskosti;

črtano

_________________
56 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 
19. novembra 2019, A. K. in drugi proti 
Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 in C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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11.9.2020 A9-0138/70

Predlog spremembe 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da je predložitveno 
vrhovno sodišče (delovni senat) v sodbi z 
dne 5. decembra 201957 naknadno 
ugotovilo, da disciplinski senat ne 
izpolnjuje zahtev, ki jih mora izpolnjevati 
neodvisno in nepristransko sodišče v 
smislu poljskega prava in prava Unije, in 
da je vrhovno sodišče (civilni, kazenski in 
delovni senat) 23. januarja 2020 sprejelo 
resolucijo58, v kateri je ponovilo, da 
disciplinski senat ni sodišče, saj ni 
neodvisen, ter da se zato njegove sodbe ne 
morejo šteti za sodbe, ki jih je izreklo 
ustrezno imenovano sodišče; z veliko 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poljski 
organi razglasili, da ta sklepa nimata 
pravnega pomena, kar zadeva nadaljnje 
delovanje disciplinskega senata in novega 
nacionalnega sodnega sveta, in da je 
ustavno sodišče 20 aprila 2020 resolucijo 
vrhovnega sodišča razglasilo za 
neustavno59, kar je povzročilo nevarno 
sodno dvojnost na Poljskem ter pomeni 
odkrito kršitev primarnosti prava Unije in 
zlasti člena 19(1) PEU, kot je razlagalo 
Sodišče EU, saj preprečuje učinkovitost 
sodbe Sodišča EU z dne 19. novembra 
201960 in njeno uporabo s strani poljskih 
sodišč61;

22. ugotavlja, da je sodba ustavnega 
sodišča rešila sporno vprašanje glede 
disciplinskega senata vrhovnega sodišča in 
preprečila nevarnost podvajanja sodne 
pristojnosti na Poljskem;

_________________
57 Sodba vrhovnega sodišča z dne 
5. decembra 2019, III PO 7/19.
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58 Resolucija skupnega civilnega, 
kazenskega in delovnega senata 
vrhovnega sodišča z dne 23. januarja 
2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Sodba ustavnega sodišča z dne 20. 
aprila 2020, U 2/20.
60 Nujno skupno mnenje Beneške komisije 
in DGI Sveta Evrope z dne 16. januarja 
2020, točka 38.
61 Nujno skupno mnenje Beneške komisije 
in DGI Sveta Evrope z dne 16. januarja 
2020, točka 38.
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Predlog spremembe 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 202062, s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata, in 
poljske organe poziva, naj takoj izvršijo 
sodbo; poziva poljske organe, naj ravnajo 
povsem v skladu s tem sklepom, Komisijo 
pa poziva, naj Sodišču predlaga, da naloži 
plačilo denarne kazni v primeru stalne 
neskladnosti; poziva Komisijo, naj nujno 
začne postopek za ugotavljanje kršitev v 
zvezi z nacionalnimi določbami o 
pooblastilih izrednega senata, saj so pri 
njegovi sestavi enake pomanjkljivosti kot 
pri sestavi disciplinskega senata;

23. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 2020, s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata 
vrhovnega sodišča; je seznanjen z 
informacijami, ki so jih poljski organi 
predložili o pravočasni izvršitvi sodbe v 
zvezi s sklepom vršilca dolžnosti prvega 
predsednika vrhovnega sodišča št. 
55/2020 o izvršitvi sodbe Sodišča 
Evropske unije;

_________________
62 Sklep Sodišča Evropske unije z dne 8. 
aprila 2020, Evropska komisija proti 
Republiki Poljski, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.
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