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11.9.2020 A9-0138/69

Ändringsförslag 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påminner om 
att domstolen i sin dom av den 19 
november 201956, som svar på en begäran 
om förhandsavgörande från Högsta 
domstolen (kammaren för arbetsrätt och 
socialförsäkring, nedan kallad den 
arbetsrättsliga kammaren) om den 
disciplinära kammaren, slog fast att 
nationella domstolar är skyldiga att bortse 
från bestämmelser i nationell rätt som 
förbehåller behörigheten att pröva ett mål 
där unionsrätten kan tillämpas åt ett 
organ som inte uppfyller kraven på 
oberoende och opartiskhet.

utgår

_________________
56 Domstolens dom av den 19 november 
2019, A.K. m.fl. mot Sąd Najwyższy, 
C-585/18, C-624/18 och C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.
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11.9.2020 A9-0138/70

Ändringsförslag 70
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet konstaterar att 
Högsta domstolen (den arbetsrättsliga 
kammaren) i sitt beslut av den 5 december 
201957 därefter slog fast att den 
disciplinära kammaren inte uppfyller 
kraven på en oberoende och opartisk 
domstol enligt polsk rätt och unionsrätten, 
och att Högsta domstolen (de 
civilrättsliga, straffrättsliga och 
arbetsrättsliga kamrarna) den 23 januari 
202058 antog en resolution i vilken det 
upprepades att den disciplinära 
kammaren inte är en domstol på grund av 
sin brist på oberoende, och att dess domar 
därför inte kan betraktas som domar 
avkunnade av en vederbörligen utsedd 
domstol. Parlamentet konstaterar med 
stor oro att de polska myndigheterna har 
förklarat att dessa beslut saknar rättslig 
betydelse när det gäller det fortsatta 
funktionssättet för den disciplinära 
kammaren och det nya nationella rådet 
för rättsväsendet, och att 
författningsdomstolen den 20 april 202059 
slog fast att Högsta domstolens avgörande 
är författningsstridigt, vilket skapar en 
farlig rättslig motsättning i Polen som 
öppet bryter mot unionsrättens företräde, 
särskilt artikel 19.1 i EU-fördraget så som 
denna tolkas av domstolen, eftersom 
domstolens dom av den 19 november 
201960 hindras från att träda i kraft och 

22. Europaparlamentet konstaterar att 
författningsdomstolens avgörande har 
klargjort kontroversen kring Högsta 
domstolens disciplinära kammare och 
avvärjt faran för rättslig motsättning i 
Polen.



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

SV Förenade i mångfalden SV

tillämpas av de polska domstolarna61.
_________________
57 Högsta domstolens dom av den 
5 december 2019, III PO 7/19.
58 Resolution från Högsta domstolens 
civilrättsliga, straffrättsliga och 
arbetsrättsliga kamrar av den 23 januari 
2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Författningsdomstolens dom av den 
20 april 2020, U 2/20.
60 Venedigkommissionen och 
Europarådets DGI, Urgent Joint Opinion, 
16 januari 2020, punkt 38.
61 Venedigkommissionen och 
Europarådets DGI, Urgent Joint Opinion, 
16 januari 2020, punkt 38.
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Ändringsförslag 71
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet noterar 
domstolens föreläggande av den 8 april 
202062 om att anvisa Polen att omedelbart 
upphäva tillämpningen av de nationella 
bestämmelserna om befogenheterna för 
den disciplinära kammaren, och uppmanar 
de polska myndigheterna att skyndsamt 
verkställa föreläggandet. Parlamentet 
uppmanar de polska myndigheterna att 
fullt ut rätta sig efter föreläggandet och 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
ytterligare en begäran till domstolen om 
att vite ska åläggas i fall av fortsatt 
bristande efterlevnad. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snarast 
inleda ett överträdelseförfarande mot 
bakgrund av de nationella 
bestämmelserna om den extraordinära 
kammarens befogenheter, eftersom dess 
sammansättning är behäftad med samma 
brister som den disciplinära kammaren.

23. Europaparlamentet noterar 
domstolens föreläggande av den 8 april 
2020 om att anvisa Polen att omedelbart 
upphäva tillämpningen av de nationella 
bestämmelserna om befogenheterna för 
Högsta domstolens disciplinära kammare. 
Parlamentet noterar den information som 
har lämnats av de polska myndigheterna 
om det skyndsamma genomförandet av 
domen inom tidsfristen i samband med 
föreläggandet från den tillförordnade 
första ordföranden vid Högsta domstolen 
nr. 55/2020 om verkställandet av 
domstolens avgörande.

_________________
62 Domstolens föreläggande av den 8 april 
2020, kommissionen mot Polen, C-791/19 
R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


