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11.9.2020 A9-0138/72

Módosítás 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. emlékeztet rá, hogy az 
igazságszolgáltatási tanácsok létrehozása 
tagállami hatáskörbe tartozik, azonban 
arra is, hogy az ilyen tanácsok létrehozása 
esetén annak függetlenségét az európai 
normákkal és a tagállami alkotmánnyal 
összhangban biztosítani kell; emlékeztet 
arra, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási 
Tanács reformját követően – amely a 
lengyel alkotmány 186. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a bíróságok és 
bírák függetlenségének megőrzéséért 
felelős szerv –, a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló 
törvény és egyes más törvények 
módosításáról szóló, 2017. december 8-i 
törvény63 révén a lengyel bírói közösséget 
megfosztották attól a jogától, hogy 
képviselőket delegáljon a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsba, és ezáltal 
attól, hogy befolyással bírjon a bírák 
felvételére és előléptetésére; emlékeztet rá, 
hogy a reformot megelőzően a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács 25 tagjából 
15 a kollégáik által választott bíró volt, 
míg a 2017-es reform óta ezeket a bírákat 
a lengyel Szejm választja; határozottan 
sajnálja, hogy a régi szabályok szerint 
kinevezett valamennyi tag mandátumának 
a 2018 elején történt idő előtti 
felfüggesztésével együtt ez az intézkedés a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 

24. emlékeztet arra, hogy az 
igazságszolgáltatási tanácsok létrehozása 
tagállami hatáskörbe tartozik, és hogy 
annak függetlensége Lengyelországban az 
európai normákkal és az alkotmánnyal 
összhangban biztosítva van; elismeri, hogy 
a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács – a 
lengyel alkotmány 186. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban az 
igazságszolgáltatás és a bírák 
függetlenségének védelméért felelős szerv 
– reformját követően Lengyelországban az 
igazságszolgáltatási közösség 2017 és 
2018 között nem veszítette el azon jogát, 
hogy képviselőket küldhessen a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsba, és 
ennélfogva módjában áll befolyást 
gyakorolni a bírák felvételére és 
előléptetésére;
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messzemenő átpolitizálódásához 
vezetett64;
_________________
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 Európai Bírák Konzultatív Tanácsa, az 
Elnökség 2017. április 7-i és 2017. 
október 12-i véleménye; EBESZ/ODIHR, 
Végleges vélemény a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló 
törvény módosításának tervezetéről, 2017. 
május 5.; a Velencei Bizottság 2017. 
október 8–9-i véleményének 5–7. pontja.; 
GRECO, Ad hoc jelentés 
Lengyelországról (34. cikk), 2018. 
március 19–23. és annak kiegészítése, 
2018. június 18–22.; a Velencei Bizottság 
és az Európa Tanács Emberi Jogi és 
Jogállamisági Főigazgatóságának 2020. 
január 16-i sürgős közös véleménye, 42. 
és 61. pont.

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/73

Módosítás 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Report A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. emlékeztet rá, hogy a Bíróság 
2019. november 19-i ítéletében foglalt 
feltételek végrehajtása során a Legfelsőbb 
Bíróság 2019. december 5-i ítéletében és 
2020. január 15-i határozataiban65, 
valamint 2020. január 23-i határozatában 
megállapította, hogy az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsnak az 
újonnan létrehozott fegyelmi tanács 
bíráinak kiválasztásában betöltött döntő 
szerepe aláássa ez utóbbi függetlenségét 
és pártatlanságát66; aggodalmának ad 
hangot a jelenlegi összetételű Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács által 
kinevezett vagy előléptetett bírák 
jogállásával kapcsolatban, valamint 
amiatt, hogy az ítélkezésben való 
részvételük milyen hatást gyakorolhat az 
eljárások érvényességére és 
jogszerűségére;

törölve

_________________
65 A Legfelsőbb Bíróság 2019. december 
5-i határozata, III PO 8/18. A Legfelsőbb 
Bíróság 2020. január 15-i határozata, III 
PO 9/18.
66 Ezzel kapcsolatban lásd még az Emberi 
Jogok Európai Bírósága előtt 
folyamatban lévő alábbi ügyeket: 
Reczkowicz és két társa kontra 
Lengyelország (43447/19., 49868/19. és 
57511/19. sz.), Grzęda kontra 
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Lengyelország (43572/18. sz.), Xero Flor 
w Polsce sp. z o.o. kontra Lengyelország 
(4907/18. sz.), Broda kontra 
Lengyelország és Bojara kontra 
Lengyelország (26691/18. és 27367/18. 
sz.), Żurek kontra Lengyelország 
(39650/18. sz.) és Sobczyńska és társai 
kontra Lengyelország (62765/14., 
62769/14., 62772/14. és 11708/18. sz.).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Módosítás 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. emlékeztet rá, hogy az 
Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai 
Hálózata 2018. szeptember 17-én 
felfüggesztette az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsot, mivel az 
már nem felelt meg a végrehajtó és a 
törvényhozó hatalomtól való 
függetlenségre vonatkozó feltételnek, és 
2020 áprilisában kezdeményezte a kizárási 
eljárást2020;

törölve

_________________
67 ENCJ, az ENCJ felügyelőtestületének 
2020. február 21-i levele. Lásd továbbá az 
Európai Bírák Szövetségének az ENCJ-t 
támogató 2020. május 4-i levelét.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Módosítás 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. kéri a Bizottságot, hogy indítson 
kötelezettségszegési eljárást a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló, 
2017-ben módosított 2011. május 12-i 
törvény68 kapcsán, annak a 2017. 
december 8-án módosított formájában, és 
kérje a Bíróságot az új Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács 
tevékenységeinek ideiglenes intézkedések 
révén történő felfüggesztésére;

törölve

_________________
68 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 
2011 nr 126 poz. 714).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/76

Módosítás 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28. sajnálja, hogy az igazságügyi 
miniszter – aki a lengyel rendszerben 
egyúttal a legfőbb ügyész is – 
felhatalmazást kapott arra, hogy egy 
hathónapos átmeneti időszak során saját 
belátása szerint nevezze ki és mozdítsa el 
az alsóbb szintű bíróságok elnökeit, és 
hogy 2017–2018-ban az igazságügyi 
miniszter több mint 150 bírósági elnököt 
és alelnököt váltott le; megjegyzi, hogy 
ezen időszakot követően a bírósági 
elnökök elmozdításának joga az 
igazságügyi miniszter kezében maradt, e 
jogkörhöz pedig szinte egyáltalán nem 
kapcsolódnak hatékony fékek; megjegyzi 
továbbá, hogy az igazságügyi minisztert 
emellett egyéb „fegyelmi” jogkörökkel is 
felruházták a bírósági elnökökkel és a 
felsőbb bíróságok elnökeivel szemben, 
akik pedig mára jelentős igazgatási 
jogkörökkel rendelkeznek az alsóbb szintű 
bíróságok elnökeivel szemben69; sajnálja 
ezt a komoly visszalépést a jogállamiság és 
bírói függetlenség terén 
Lengyelországban70;

törölve

_________________
69 A Velencei Bizottság és az Európa 
Tanács Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 45. pont.



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

70 Lásd még Európa Tanács, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (az Európa Tanács európai 
bírákat tömörítő konzultatív tanácsa) 
(CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 
2018. június 18.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Módosítás 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. sajnálja, hogy a 2020. február 14-
én hatályba lépett 2019. december 20-i 
törvény megváltoztatta a bírói testületek 
összetételét, és az ilyen testületek 
igazságszolgáltatási önigazgatási 
jogköreinek egy részét átruházta az 
igazságügyi miniszter által kinevezett 
bírósági elnökök kollégiumára71;

29.  elismeri, hogy a 2020. február 14-
én hatályba lépett, a rendes bíróságokról 
szóló törvény és egyes más törvények 
módosításáról szóló, 2019. december 20-i 
törvény révén a lengyel hatóságoknak a 
tagállamokat az igazságszolgáltatási 
rendszer szervezése terén megillető 
szuverenitás elvének megfelelően 
módjukban állt megváltoztatni a bírói 
testületek összetételét, és az ilyen 
testületek igazságszolgáltatási 
önrendelkezési jogköreinek egy részét 
átruházni az igazságügyi miniszter által 
kinevezett bírósági elnökök kollégiumára; 

_________________
71 A Velencei Bizottság és az Európa 
Tanács Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 46. és 50. pont.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Módosítás 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. emlékeztet arra, hogy a Bíróság a 
2019. november 5-i ítéletében72 
megállapította, hogy a rendes bíróságok 
megszervezéséről szóló törvényt módosító 
2017. július 12-i törvény73 rendelkezései, 
amelyek csökkentették a rendes bíróságok 
bíráinak nyugdíjkorhatárát, miközben 
lehetővé tették az igazságügyi miniszter 
számára, hogy döntsön az aktív 
szolgálatuk meghosszabbításáról, és 
amelyek a bírák neme szerint eltérő 
nyugdíjkorhatárt állapítanak meg, 
ellentétesek az uniós joggal;

törölve

_________________
72 A Bíróság 2019. november 5-i Bizottság 
kontra Lengyelország ítélete, C-
192/18. sz., 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

Módosítás 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. elítéli a bírák és bírósági elnökök 
vonatkozásában további fegyelmi 
vétségeket és szankciókat bevezető új 
rendelkezéseket, mivel azok komolyan 
veszélyeztetik az igazságszolgáltatás 
függetlenségét74; elítéli azon új 
rendelkezéseket, amelyek a bírákat eltiltják 
bármely politikai tevékenységtől, arra 
kötelezik őket, hogy hozzák nyilvánosságra 
szervezeti tagságaikat, valamint jelentősen 
korlátozzák a bírák önigazgatási 
szervezeteinek mérlegelési lehetőségét, és 
amelyek a bírák véleménynyilvánítási 
szabadságának korlátozása terén 
túlmennek a jogbiztonság, a szükségesség 
és az arányosság elvein75;

31. elismeri azon új jogszabályok 
relevanciáját, amelyek a hatalmi ágak 
tényleges szétválasztásának megerősítése 
és a politikamentes és pártatlan bíróságok 
működésének biztosítása érdekében a 
bírákat eltiltják minden politikai 
tevékenységtől, arra kötelezik a bírákat, 
hogy hozzák nyilvánosságra szervezeti 
tagságaikat, valamint jelentősen 
korlátozzák a bírák önigazgatási szerveinek 
mérlegelési lehetőségét;

_________________
74 EBESZ/ODIHR, Sürgős időközi 
vélemény a rendes bíróságokról szóló 
törvény, a Legfelsőbb Bíróságról szóló 
törvény és más törvények módosításáról 
szóló törvényről Lengyelországban (2019. 
december 20-i állapot), 2020. január 14., 
23–26. o.; a Velencei Bizottság és az 
Európa Tanács Emberi Jogi és 
Jogállamisági Főigazgatóságának 2020. 
január 16-i sürgős közös véleménye, 44–
45. pont.
75 EBESZ/ODIHR, sürgős időközi 
vélemény, 2020. január 14., 18–21.; a 
Velencei Bizottság és az Európa Tanács 
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Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 24–30. pont.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Módosítás 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. mélységes aggodalmának ad 
hangot a Lengyelországban bírák és 
ügyészek ellen indított fegyelmi eljárások 
miatt, amelyeket az uniós jog 
alkalmazására vonatkozó bírói 
döntésekkel vagy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének és a 
lengyelországi jogállamiság a védelmében 
tett nyilvános nyilatkozatokkal 
kapcsolatban indítottak; elítéli a lengyel 
bírák elleni lejárató kampányokat és azt, 
hogy azokban állami tisztviselők is részt 
vesznek; felszólítja a lengyel hatóságokat, 
hogy tartózkodjanak a fegyelmi eljárások 
visszaélésszerű használatától és a bírói 
kar tekintélyét aláásó más 
tevékenységektől;

törölve

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Módosítás 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. kéri a lengyel hatóságokat, hogy 
vonják vissza az új (fegyelmi vétségekre és 
egyebekre vonatkozó) rendelkezéseket, 
amelyek meggátolják a bíróságokat abban, 
hogy más bírák függetlenségének és 
pártatlanságának kérdését az uniós jog és 
az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezmény (EJEE) 
szempontjából vizsgálják, megfosztva 
ezáltal a bírákat az uniós jog értelmében 
fennálló azon kötelességük teljesítésétől, 
hogy az uniós jognak ellentmondó 
nemzeti rendelkezéseket figyelmen kívül 
hagyják76;

33. elismeri – a lengyel hatóságok által 
nyújtott magyarázat fényében –, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében jogos olyan 
rendelkezéseket bevezetni, amelyek 
meggátolják a bíróságokat abban, hogy 
más bírák függetlenségének és 
pártatlanságának kérdését vizsgálják;

_________________
76 EBESZ/ODIHR, sürgős időközi 
vélemény, 2020. január 14., 13-17.; a 
Velencei Bizottság és az Európa Tanács 
Emberi Jogi és Jogállamisági 
Főigazgatóságának 2020. január 16-i 
sürgős közös véleménye, 31-43. pont.
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