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11.9.2020 A9-0138/72

Pakeitimas 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. primena, kad teisėjų tarybas steigia 
pačios valstybės narės, tačiau, jas įsteigus, 
jų nepriklausomumas turi būti užtikrintas 
pagal Europos standartus ir atitinkamos 
valstybės narės Konstituciją; primena, kad 
po Nacionalinės teisėjų tarybos – 
institucijos, atsakingos už teismų ir teisėjų 
nepriklausomumo užtikrinimą pagal 
Lenkijos Konstitucijos 186 straipsnio 1 
dalį – reformos pagal 2017 m. gruodžio 8 
d. Įstatymą, kuriuo iš dalies pakeičiamas 
Įstatymas dėl Nacionalinės teisėjų tarybos 
ir tam tikri kiti įstatymai63 iš Lenkijos 
teisminės bendruomenės buvo atimti 
įgaliojimai deleguoti atstovus į 
Nacionalinę teisėjų tarybą, taigi ir įtaka 
įdarbinant ir paaukštinant teisėjus; 
primena, kad prieš įvykdant šią reformą 
15 iš 25 Nacionalinės teisėjų tarybos 
narių buvo jų kolegų renkami teisėjai, o 
po 2017  m. reformos šiuos teisėjus renka 
Lenkijos parlamentas; labai apgailestauja 
dėl to, kad dėl šios priemonės, kurią 
taikant buvo tuo pačiu metu 2018 m. 
pradžioje iš anksto nutraukti visų pagal 
senąsias taisykles paskirtų narių 
įgaliojimai, buvo smarkiai politizuota 
Nacionalinė teisėjų taryba64;

24. primena, kad teisėjų tarybas steigia 
pačios valstybės narės ir kad jų 
nepriklausomumas Lenkijoje yra 
užtikrintas pagal Europos standartus ir 
Konstituciją; pripažįsta, kad po 
Nacionalinės teisėjų tarybos – institucijos, 
atsakingos už teismų ir teisėjų 
nepriklausomumo užtikrinimą pagal 
Lenkijos Konstitucijos 186 straipsnio 1 dalį 
– reformos Lenkijos teisminė 
bendruomenė neprarado savo teisės 
deleguoti atstovų į Nacionalinę teisėjų 
tarybą 2017–2018 m., todėl gali daryti 
įtaką įdarbinant ir paaukštinant teisėjus;

_________________
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
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Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
64 Konsultacinė Europos teisėjų taryba, 
2017 m. balandžio 7 d. ir 2017 m. spalio 
12 d. Biuro nuomonės; ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuro galutinė nuomonė dėl Įstatymo dėl 
Nacionalinės teisėjų tarybos pakeitimų 
projekto, 2017 m. gegužės 5 d.; Venecijos 
komisija, 2017 m. gruodžio 8–9 d. 
nuomonė, p. 5–7; GRECO, 2018 m. kovo 
19–23 d. „Ad hoc ataskaita dėl Lenkijos“ 
(34 taisyklė) ir 2018 m. birželio 18–22 d. 
jos priedas; 2020 m. sausio 16 d. 
Venecijos komisijos ir Europos Tarybos 
Žmogaus teisių ir teisinės valstybės GD 
skubos tvarka priimta bendra nuomonė, 
42 ir 61 dalys.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Pakeitimas 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena, kad Aukščiausiasis 
Teismas, taikydamas 2019 m. lapkričio 
19 d. Teisingumo Teismo sprendime 
nustatytus kriterijus, savo 2019 m. 
gruodžio 5 d. ir 2020 m. sausio 15 d.65 
sprendimuose bei 2020 m. sausio 23 d. 
rezoliucijoje konstatavo, kad lemiamas 
naujosios Nacionalinės teisėjų tarybos 
vaidmuo atrenkant naujai įsteigtos 
Drausmės bylų kolegijos teisėjus kenkia 
pastarosios nepriklausomumui ir 
nešališkumui66; yra susirūpinęs dėl 
teisėjų, kuriuos paskyrė ar paaukštino 
naujoji Nacionalinė teisėjų taryba, 
teisinio statuso ir dėl to, kokį poveikį jų 
dalyvavimas priimant sprendimus gali 
turėti proceso pagrįstumui ir teisėtumui;

Išbraukta.

_________________
65 2020 m. sausio 15 d. Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas, III PO 8/18. 2020 m. 
sausio 15 d. Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas, III PO 9/18.
66 Šiuo klausimu taip pat žr. šias Europos 
Žmogaus Teisių Teisme nagrinėjamas 
bylas: Reczkowicz ir du kiti ieškovai / 
Lenkija (ieškiniai Nr. 43447/19, 49868/19 
ir 57511/19), Grzęda / Lenkija 
(Nr. 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z 
o.o. / Lenkija (Nr. 4907/18), Broda / 
Lenkija ir Bojara / Lenkija (Nr. 26691/18 
ir 27367/18), Żurek / Lenkija 
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(Nr. 39650/18) ir Sobczyńska ir kt. / 
Lenkija (Nr. 62765/14, 62769/14, 
62772/14 ir 11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Pakeitimas 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. primena, kad Europos teismų 
tarybų tinklas 2018 m. rugsėjo 17 d. 
sustabdė naujosios Nacionalinės teisėjų 
tarybos narystę, nes ji nebeatitinka 
nepriklausomumo nuo vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios valdžios 
reikalavimų, ir 2020 m. balandžio mėn. 
pradėjo jos narystės panaikinimo 
procedūrą67;

Išbraukta.

_________________
67 Europos teismų tarybų tinklas (ETTT), 
ETTT vykdomosios valdybos 2020 m. 
vasario 21 d. raštas. Taip pat žr. Europos 
teisėjų asociacijos 2020 m. gegužės 4 d. 
raštą, kuriame išreiškiama parama ETTT 
veiksmams.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Pakeitimas 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina Komisiją pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą dėl 2011 m. 
gegužės 12 d. Įstatymo dėl Nacionalinės 
teisėjų tarybos68, iš dalies pakeisto 
2017 m. gruodžio 8 d., ir prašyti 
Teisingumo Teismo pritaikant laikinąsias 
apsaugos priemones siekiant sustabdyti 
naujosios Nacionalinės teisėjų tarybos 
veiklą;

Išbraukta.

_________________
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

Pakeitimas 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. smerkia tai, kad teisingumo 
ministrui, kuris Lenkijos sistemoje taip 
pat yra generalinis prokuroras, buvo 
suteikti įgaliojimai savo nuožiūra 
6 mėnesių pereinamuoju laikotarpiu skirti 
ir iš pareigų atleisti žemesnės instancijos 
teismų pirmininkus ir kad 2017–2018 m. 
teisingumo ministras pakeitė daugiau 
kaip 150 teismų pirmininkų ir pirmininkų 
pavaduotojų; pažymi, kad po šio 
laikotarpio teismų pirmininkų 
nušalinimas liko teisingumo ministro 
kompetencija ir beveik nebuvo jokios 
faktiškos šių įgaliojimų kontrolės; be to, 
pažymi, kad teisingumo ministrui taip pat 
buvo suteikti kiti drausminiai įgaliojimai 
dėl teismų pirmininkų ir aukštesniųjų 
teismų pirmininkų, kurie savo ruožtu 
dabar turi didelius administracinius 
įgaliojimus žemesniųjų teismų pirmininkų 
atžvilgiu69; apgailestauja dėl šio didelio 
regreso teisinės valstybės principo ir 
teismų nepriklausomumo Lenkijoje 
klausimu70;

Išbraukta.

_________________
69 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 45 dalis.
70 Taip pat žr:. Europos Taryba, 
Konsultacinės Europos teisėjų tarybos 
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biuras (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 2018 m. birželio 18 d.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Pakeitimas 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. apgailestauja dėl to, kad 2019 m. 
gruodžio 20 d. Įstatymu, įsigaliojusiu 
2020 m. vasario 14 d., buvo pakeista 
teisėjų kolegijų sudėtis ir kai kurie šių 
teisminės savivaldos organų įgaliojimai 
perduoti teisingumo ministro paskirtoms 
teismų pirmininkų kolegijoms71;

29.  pripažįsta, kad Lenkijos valdžios 
institucijos 2019 m. gruodžio 20 d. 
Įstatymu, kuriuo iš dalies keičiamas 
Įstatymas dėl bendrosios kompetencijos 
teismų ir tam tikri kiti įstatymai, 
įsigaliojusiu 2020 m. vasario 14 d., galėjo, 
laikydamosi valstybių narių suverenumo 
principo organizuojant teismų sistemą, 
pakeisti teisėjų kolegijų sudėtį ir kai 
kuriuos šių teisminės savivaldos organų 
įgaliojimus perduoti teisingumo ministro 
paskirtoms teismų pirmininkų kolegijoms; 

_________________
71 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 46–50 
dalys.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Pakeitimas 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. primena, jog Teisingumo Teismas 
savo 2019 m. lapkričio 5 d. sprendime72 
nustatė, kad 2017 m. liepos 12 d. Įstatymo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl 
bendrosios kompetencijos teismų 
organizavimo ir tam tikri kiti įstatymai73, 
nuostatos, kuriomis sumažintas 
bendrosios kompetencijos teismų teisėjų 
pensinis amžius, kartu suteikiant 
galimybę teisingumo ministrui nuspręsti 
dėl jų aktyvios tarnybos pratęsimo, ir 
kuriomis nustatomas skirtingas pensinis 
amžius atsižvelgiant į jų lytį, prieštarauja 
Sąjungos teisei;

Išbraukta.

_________________
72 2019 m. lapkričio 5 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas Komisija / Lenkija, 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

Pakeitimas 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. nepritaria naujoms nuostatoms, 
kuriomis nustatomi papildomi 
drausminiai pažeidimai ir nuobaudos 
teisėjams ir teismų pirmininkams, nes šios 
nuostatos kelia didelį pavojų teismų 
nepriklausomumui74; nepritaria naujoms 
nuostatoms, kuriomis draudžiama bet 
kokia politinė teisėjų veikla, teisėjai 
įpareigojami viešai atskleisti informaciją 
apie savo narystę asociacijose ir iš esmės 
apribojami teismų savivaldos organų 
pasitarimai, nes šiomis nuostatomis 
viršijami teisinio tikrumo, būtinumo ir 
proporcingumo principai apribojant 
teisėjų saviraiškos laisvę75;

31. pripažįsta, kokie svarbūs yra nauji 
teisės aktai, kuriais draudžiama bet kokia 
politinė teisėjų veikla, jie įpareigojami 
viešai atskleisti informaciją apie savo 
narystę asociacijose ir iš esmės apribojami 
teismų savivaldos organų pasitarimai, 
siekiant sustiprinti veiksmingą valdžių 
padalijimą ir užtikrinti nepolitinę ir 
nešališką teismų veiklą;

_________________
74 2020 m. sausio 14 d. ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuro skubi preliminari nuomonė dėl 
Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Įstatymas dėl bendrosios kompetencijos 
teismų organizavimo, Įstatymas dėl 
Aukščiausiojo Teismo ir tam tikri kiti 
Lenkijos aktai (2019 m. gruodžio 20 d.), 
p. 23–26; 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 44–45 
dalys.
75 2020 m. sausio 14 d. ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
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biuro skubi preliminari nuomonė, p. 18–
21; 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 24–30 
dalys.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Pakeitimas 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
drausminių procedūrų, pradėtų prieš 
teisėjus ir prokurorus Lenkijoje dėl jų 
priimtų teismo sprendimų taikant 
Sąjungos teisę ar viešų pareiškimų ginant 
teismų nepriklausomybę ir teisinę valstybę 
Lenkijoje; smerkia šmeižto kampaniją 
prieš Lenkijos teisėjus ir valstybės 
pareigūnų dalyvavimą joje; ragina 
Lenkijos valdžios institucijas susilaikyti 
nuo piktnaudžiavimo drausminėmis 
procedūromis ir kitos veiklos, kuria 
kenkiama teismų autoritetui;

Išbraukta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Pakeitimas 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. ragina Lenkijos valdžios 
institucijas panaikinti naujas nuostatas 
(dėl drausminių pažeidimų ir kt.), kurios 
užkerta kelią teismams nagrinėti kitų 
teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo 
klausimus Sąjungos teisės ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos (EŽTK) požiūriu, 
taip atimant iš teisėjų galimybę vykdyti 
savo pareigas pagal Sąjungos teisę, kad 
būtų atsisakyta Sąjungos teisei 
prieštaraujančių nacionalinės teisės 
nuostatų76;

33. atsižvelgdamas į Lenkijos valdžios 
institucijų paaiškinimus, kuriais siekiama 
užtikrinti stabilumu ir vientisumu 
pasižyminčios teismų sistemos veikimą, 
pripažįsta teisę priimti nuostatas, kurios 
užkerta kelią teismams nagrinėti kitų 
teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo 
klausimus;

_________________
76 2020 m. sausio 14 d. ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuro skubi preliminari nuomonė, p. 13–
17; 2020 m. sausio 16 d. Venecijos 
komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisinės valstybės GD skubos 
tvarka priimta bendra nuomonė, 31–43 
dalys.

Or. en


