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11.9.2020 A9-0138/72

Τροπολογία 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
συγκροτήσουν δικαστικό συμβούλιο, αλλά 
ότι, εφόσον συγκροτηθεί τέτοιο 
συμβούλιο, η ανεξαρτησία του πρέπει να 
διασφαλίζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και το Σύνταγμα του κράτους 
μέλους· υπενθυμίζει ότι, μετά τη 
μεταρρύθμιση του Εθνικού Δικαστικού 
Συμβουλίου, του αρμόδιου οργάνου για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 
δικαστηρίων και των δικαστών σύμφωνα 
με το άρθρο 186 παράγραφος 1 του 
πολωνικού Συντάγματος,μέσω του νόμου 
της 8ης Δεκεμβρίου 2017 που τροποποιεί 
τον νόμο για το Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο και ορισμένους άλλους 
νόμους63, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία στερήθηκε την εξουσία να ορίζει 
εκπροσώπους στο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, την επιρροή 
της στην πρόσληψη και την προαγωγή των 
δικαστών· υπενθυμίζει ότι, πριν από τη 
μεταρρύθμιση, 15 από τα 25 μέλη του 
Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου ήταν 
δικαστές που είχαν εκλεγεί από τους 
συναδέλφους τους, ενώ από τη 
μεταρρύθμιση του 2017 και μετά οι εν 
λόγω δικαστές εκλέγονται από το 
Πολωνικό Κοινοβούλιο· εκφράζει τη 
βαθιά του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την 

24. υπενθυμίζει ότι αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
συγκροτήσουν δικαστικό συμβούλιο, και 
ότι η ανεξαρτησία του στην Πολωνία 
διασφαλίζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και το Σύνταγμα· αναγνωρίζει 
ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του Εθνικού 
Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου 
οργάνου για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος 
και των δικαστών σύμφωνα με το άρθρο 
186 παράγραφος 1 του πολωνικού 
Συντάγματος, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία δεν έχασε το δικαίωμά της να 
ορίζει εκπροσώπους στο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο από το 2017 έως το 2018 και, 
ως εκ τούτου, είναι ικανή να επηρεάζει 
την πρόσληψη και την προαγωγή των 
δικαστών· 
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πρόωρη λήξη, στις αρχές του 2018, της 
θητείας όλων των μελών που είχαν 
διοριστεί βάσει των παλαιών κανόνων, 
οδήγησε σε εκτεταμένη πολιτικοποίηση 
του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου64·
_________________
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
64 Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των 
Ευρωπαίων Δικαστών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, Γνωμοδοτήσεις του 
Προεδρείου της 7ης Απριλίου 2017 και 
της 12ης Οκτωβρίου 2017· 
ΟΑΣΕ/ODIHR, Final Opinion on Draft 
Amendments to the Act of the National 
Council of the Judiciary (Τελική 
γνωμοδότηση επί του σχεδίου 
τροποποιήσεων του νόμου του Εθνικού 
Δικαστικού Συμβουλίου), 5 Μαΐου 2017· 
Επιτροπή της Βενετίας, Γνωμοδότηση 
της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 2017, παρ. 5-7· 
Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς 
(GRECO), Ad hoc Report on Poland 
(Rule 34) of 19-23 March 2018 and 
Addendum of 18-22 June 2018 [Ειδική 
έκθεση για την Πολωνία (κανονισμός 34) 
της 19ης-23ης Μαρτίου 2018 και 
προσθήκη της 18ης-22ας Ιουνίου 2018]· 
Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 42 και 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Τροπολογία 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο, εφαρμόζοντας τα κριτήρια 
που όρισε το Δικαστήριο στην απόφασή 
του της 19ης Νοεμβρίου 2019, έκρινε, 
στην απόφασή του της 5ης Δεκεμβρίου 
2019 και στις αποφάσεις του της 15ης 
Ιανουαρίου 202065, καθώς και στο 
ψήφισμά του της 23ης Ιανουαρίου 2020, 
ότι ο αποφασιστικός ρόλος του νέου 
Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου στην 
επιλογή των δικαστών του 
νεοσυσταθέντος πειθαρχικού τμήματος 
υπονομεύει την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία του τελευταίου66· εκφράζει 
τον προβληματισμό του για το νομικό 
καθεστώς των δικαστών που διορίστηκαν 
ή προάχθηκαν από το νέο Εθνικό 
Δικαστικό Συμβούλιο στην τρέχουσα 
σύνθεσή του και για τον αντίκτυπο που 
μπορεί να έχει η συμμετοχή τους στην 
εκδίκαση υποθέσεων στην εγκυρότητα 
και τη νομιμότητα των διαδικασιών·

διαγράφεται

_________________
65 Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, III PO 8/18. 
Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
15ης Ιανουαρίου 2020, III PO 9/18.
66 Σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. και τις 
ακόλουθες υποθέσεις που εκκρεμούν 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Reczkowicz 
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και δύο άλλοι κατά Πολωνίας (προσφυγές 
αριθ. 43447/19, 49868/19 και 57511/19), 
Grzęda κατά Πολωνίας (αριθ. 43572/18), 
Xero Flor w Polsce sp. z o.o. κατά 
Πολωνίας (αριθ. 4907/18), Broda κατά 
Πολωνίας και Bojara κατά Πολωνίας 
(αριθ. 26691/18 και 27367/18), Żurek 
κατά Πολωνίας (αριθ. 39650/18) και 
Sobczyńska και άλλοι κατά Πολωνίας 
(αριθ. 62765/14, 62769/14, 62772/14 και 
11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Τροπολογία 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων 
ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του νέου 
Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου στις 17 
Σεπτεμβρίου 2018, λόγω του ότι δεν 
πληρούσε πλέον τις απαιτήσεις της 
ανεξαρτησίας από την εκτελεστική και τη 
νομοθετική εξουσία, και κίνησε 
διαδικασία αποπομπής τον Απρίλιο του 
202067 ·

διαγράφεται

_________________
67 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων, Επιστολή της 21ης 
Φεβρουαρίου 2020 του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δικαστικών Συμβουλίων. επίσης την 
επιστολή της 4ης Μαΐου 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών προς 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δικαστικών Συμβουλίων.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Τροπολογία 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με 
τον νόμο της 12ης Μαΐου 2011 για το 
Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, όπως 
τροποποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017, 
και να ζητήσει από το Δικαστήριο της ΕΕ 
να αναστείλει τις δραστηριότητες του 
νέου Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου 
μέσω προσωρινών μέτρων68·

διαγράφεται

_________________
68 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2011 r. o 
Policji (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/76

Τροπολογία 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
οποίος, στο πλαίσιο του πολωνικού 
συστήματος, είναι ταυτόχρονα και 
Γενικός Εισαγγελέας, ανέλαβε την 
εξουσία να διορίζει και να παύει τους 
προέδρους των κατώτερων δικαστηρίων 
κατά την κρίση του κατά τη διάρκεια 
μεταβατικής περιόδου 6 μηνών, και για 
το γεγονός ότι το 2017-2018 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης αντικατέστησε πάνω από 
150 προέδρους και αντιπροέδρους 
δικαστηρίων· σημειώνει ότι, μετά από 
αυτή την περίοδο, η απομάκρυνση των 
προέδρων δικαστηρίων παρέμεινε στην 
κρίση του Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς 
η εξουσία αυτή να ελέγχεται 
αποτελεσματικά· σημειώνει, επιπλέον, ότι 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε και 
άλλες «πειθαρχικές» εξουσίες έναντι των 
προέδρων των δικαστηρίων, ενώ οι 
πρόεδροι των ανώτερων δικαστηρίων 
διαθέτουν πλέον ευρείες διοικητικές 
εξουσίες έναντι των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων69· εκφράζει τη 
λύπη του για αυτή τη σημαντική 
οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος στην Πολωνία70·

διαγράφεται

_________________
69 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
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συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 45.
70 Βλ. επίσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Προεδρείο του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών 
(CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 
Ιουνίου 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Τροπολογία 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο νόμος της 20ής Δεκεμβρίου 
2019, που τέθηκε σε ισχύ την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, τροποποίησε τη 
σύνθεση των συνελεύσεων των δικαστών 
και μεταβίβασε ορισμένες από τις εξουσίες 
των εν λόγω οργάνων δικαστικής 
αυτοδιοίκησης στα σώματα των προέδρων 
δικαστηρίων, οι οποίοι διορίζονται από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης71·

29.  αναγνωρίζει ότι οι πολωνικές 
αρχές, με τον νόμο της 20ής Δεκεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση του νόμου περί 
των κοινών δικαστηρίων και ορισμένων 
άλλων νόμων, που τέθηκε σε ισχύ την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, μπόρεσαν, σύμφωνα 
με την αρχή της κυριαρχίας των κρατών 
μελών όσον αφορά την οργάνωση του 
δικαστικού συστήματος, να 
τροποποιήσουν τη σύνθεση των 
συνελεύσεων των δικαστών και να 
μεταβιβάσουν ορισμένες από τις εξουσίες 
των εν λόγω οργάνων δικαστικής 
αυτοδιοίκησης στα σώματα των προέδρων 
δικαστηρίων, οι οποίοι διορίζονται από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης·

_________________
71 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 46 έως 50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Τροπολογία 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπενθυμίζει ότι, στην απόφασή 
του της 5ης Νοεμβρίου 201972, το 
Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι 
διατάξεις του νόμου της 12ης Ιουλίου 
2017 για την τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με την οργάνωση των κοινών 
δικαστηρίων και ορισμένων άλλων 
νόμων73, οι οποίες μείωσαν την ηλικία 
συνταξιοδότησης των δικαστών των 
κοινών δικαστηρίων, ενώ παράλληλα 
επέτρεψαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης να 
αποφασίζει σχετικά με την παράταση της 
ενεργούς υπηρεσίας τους, και θέσπισαν 
διαφορετική ηλικία συνταξιοδότησης 
ανάλογα με το φύλο των δικαστών, 
αντίκεινται στο δίκαιο της Ένωσης·

διαγράφεται

_________________
72 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2019, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, C-192/18, 
ECLI:EU:C:2019:924.
73 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/79

Τροπολογία 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. στηλιτεύει τις νέες διατάξεις που 
θεσπίζουν περαιτέρω πειθαρχικά 
παραπτώματα και κυρώσεις για δικαστές 
και προέδρους δικαστηρίων, διότι 
συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την 
ανεξαρτησία του δικαστικού 
συστήματος74· καταγγέλλει τις νέες 
διατάξεις που απαγορεύουν κάθε πολιτική 
δραστηριότητα των δικαστών, 
υποχρεώνουν τους δικαστές να 
γνωστοποιούν δημοσίως τη συμμετοχή 
τους σε ενώσεις και περιορίζουν 
σημαντικά τις συνεδριάσεις των οργάνων 
δικαστικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες είναι 
αντίθετες προς τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου, της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας, περιορίζοντας την 
ελευθερία έκφρασης των δικαστών75 ·

31. αναγνωρίζει τη σημασία της νέας 
νομοθεσίας που απαγορεύει όλες τις 
πολιτικές δραστηριότητες των δικαστών, 
τους υποχρεώνει να γνωστοποιούν 
δημοσίως τη συμμετοχή τους σε ενώσεις 
και περιορίζει σημαντικά τις συνεδριάσεις 
των οργάνων δικαστικής αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διάκριση των εξουσιών 
και να διασφαλιστεί η λειτουργία πολιτικά 
ουδέτερων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων·

_________________
74 ΟΑΣΕ/ODIHR, Επείγουσα προσωρινή 
γνωμοδότηση σχετικά με το νομοσχέδιο 
για την τροποποίηση του νόμου περί 
οργάνωσης των κοινών δικαστηρίων, του 
νόμου περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
και ορισμένων άλλων νόμων της 
Πολωνίας (από 20ής Δεκεμβρίου 2019), 
14 Ιανουαρίου 2020, παρ. 23-26· 
Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
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Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 44-45.
75 ΟΑΣΕ-ODIHR, Επείγουσα προσωρινή 
γνωμοδότηση, 14 Ιανουαρίου 2020, σ. 18-
21· Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 24-30·
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11.9.2020 A9-0138/80

Τροπολογία 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις πειθαρχικές διαδικασίες που 
κινήθηκαν κατά δικαστών και 
εισαγγελέων στην Πολωνία σε σχέση με 
τις δικαστικές αποφάσεις τους για την 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης ή με 
τις δημόσιες δηλώσεις τους για την 
υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου 
στην Πολωνία· καταδικάζει την 
εκστρατεία δυσφήμισης κατά των 
Πολωνών δικαστών και την εμπλοκή 
κρατικών αξιωματούχων σε αυτήν· καλεί 
τις πολωνικές αρχές να απέχουν την 
κατάχρηση πειθαρχικών διαδικασιών και 
από άλλες δραστηριότητες που 
υπονομεύουν τη δικαστική εξουσία·

διαγράφεται

Or. en



AM\1213080EL.docx PE655.444v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/81

Τροπολογία 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
άρουν τις νέες διατάξεις (για τα 
πειθαρχικά παραπτώματα και άλλες) που 
εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάζουν 
ζητήματα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας 
άλλων δικαστών υπό το πρίσμα του 
δικαίου της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), μη 
επιτρέποντας, έτσι, στους δικαστές να 
ασκούν το καθήκον τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης, δηλαδή να μην 
εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις που 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης76·

33. αναγνωρίζει, υπό το πρίσμα των 
εξηγήσεων που δόθηκαν από τις 
πολωνικές αρχές με στόχο τη διασφάλιση 
της λειτουργίας ενός δικαστικού 
συστήματος που χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα και ακεραιότητα, τη 
νομιμότητα της θέσπισης διατάξεων που 
εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάζουν 
ζητήματα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας 
άλλων δικαστών·

_________________
76 ΟΑΣΕ-ODIHR, Επείγουσα προσωρινή 
γνωμοδότηση, 14 Ιανουαρίου 2020, σ. 13-
17· Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 31-43.

Or. en


