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11.9.2020 A9-0138/72

Amendamentul 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că este de datoria 
statelor membre să instituie un consiliu al 
magistraturii, dar că, în cazul în care acest 
consiliu este înființat, independența sa 
trebuie garantată în conformitate cu 
standardele europene și Constituția statului 
membru; reamintește că, în urma reformei 
Consiliului Național al Magistraturii, care 
este organismul responsabil de protejarea 
independenței instanțelor și a judecătorilor 
în conformitate cu articolul 186 alineatul 
(1) din Constituția Poloniei, prin Legea din 
8 decembrie 2017 de modificare a Legii 
privind Consiliul Național al 
Magistraturii și a altor legi63, comunitatea 
judiciară din Polonia a fost privată de 
competența de a-și delega reprezentanții 
în Consiliul Național al Magistraturii și, 
prin urmare, de influența sa asupra 
recrutării și promovării judecătorilor; 
reamintește că, înainte de reformă, 15 din 
cei 25 membri ai Consiliului Național al 
Magistraturii erau judecători aleși de 
colegii lor, în timp ce, după reforma din 
2017, respectivii judecători sunt aleși de 
către Parlamentul Poloniei; regretă 
profund faptul că, alături de revocarea 
prematură la începutul anului 2018 a 
mandatelor tuturor membrilor numiți în 
temeiul vechilor reguli, această măsură a 
condus la o politizare de mare amploare a 
Consiliului Național al Magistraturii64;

24. reamintește că este de datoria 
statelor membre să instituie un consiliu al 
magistraturii și că independența sa în 
Polonia este garantată în conformitate cu 
standardele europene și Constituția; 
recunoaște că, în urma reformei 
Consiliului Național al Magistraturii, 
organismul responsabil de protejarea 
independenței magistraturii și a 
judecătorilor, în conformitate cu articolul 
186 alineatul (1) din Constituția Poloniei, 
comunitatea judiciară din Polonia nu și-a 
pierdut dreptul de a delega reprezentanți 
în Consiliului Național al Magistraturii în 
perioada 2017-2018 și, prin urmare, poate 
influența recrutarea și promovarea 
judecătorilor;
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_________________
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 Consiliul consultativ al judecătorilor 
europeni, avizele Biroului din 7 aprilie 
2017 și 12 octombrie 2017; 
OSCE/ODIHR, Aviz final privind 
proiectele de modificare a Legii 
Consiliului Național al Magistraturii, 5 
mai 2017; Avizul Comisiei de la Veneția 
din 8-9 decembrie 2017, punctele 5-7; 
GRECO, raportul ad-hoc privind Polonia 
(articolul 34) din 19-23 martie 2018 și 
actul adițional din 18-22 iunie 2018; 
Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctele 42 
și 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Amendamentul 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reamintește că, în hotărârea sa din 
5 decembrie 2019 și în deciziile sale din 
15 ianuarie 202065, precum și în rezoluția 
din 23 ianuarie 2020, Curtea Supremă, 
punând în aplicare criteriile stabilite de 
Curtea de Justiție în hotărârea sa din 19 
noiembrie 2019, a concluzionat că rolul 
decisiv al noului Consiliu Național al 
Magistraturii în selectarea judecătorilor 
nou înființatei Camere disciplinare 
subminează independența și 
imparțialitatea acesteia din urmă66; își 
exprimă îngrijorarea în ceea ce privește 
statutul juridic al judecătorilor numiți sau 
promovați de noul Consiliu Național al 
Magistraturii în componența sa actuală și 
în ceea ce privește impactul pe care îl 
poate avea participarea acestora la 
pronunțarea hotărârilor asupra 
caracterului valid și legal al procedurilor;

eliminat

_________________
65 Decizia Curții Supreme din 15 ianuarie 
2020, III PO 8/18. Decizia Curții Supreme 
din 15 ianuarie 2020, III PO 9/18.
66 Cu privire la acest subiect, a se vedea și 
următoarele cauze aflate pe rolul Curții 
Europene a Drepturilor Omului: 
Reczkowicz și alții/Polonia (cererile nr. 
43447/19, 49868/19 și 57511/19), 
Grzęda/Polonia (nr. 43572/18), Xero 
Floor w Polsce sp. z o.o./Polonia (nr. 
4907/18), Broda/Polonia și 
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Bojara/Polonia (nr. 26691/18 și 
27367/18), Żurek/Polonia (nr. 39650/18) 
și Sobczyńska și alții/Polonia (nr. 
62765/14, 62769/14, 62772/14 și 
11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Amendamentul 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reamintește că Rețeaua Europeană 
a Consiliilor Judiciare a suspendat noul 
Consiliu Național al Magistraturii la 17 
septembrie 2018 din cauza faptului că nu 
mai îndeplinea cerințele de independență 
față de executiv și legiuitor și a declanșat 
procedura de expulzare în aprilie 202067;

eliminat

_________________
67 RECJ, scrisoarea din 21 februarie 2020 
a Comitetului executiv al RECJ. A se 
vedea, de asemenea, scrisoarea din 4 mai 
2020 a Asociației Europene a 
Judecătorilor în sprijinul RECJ.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Amendamentul 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Legii din 12 mai 
2011 privind Consiliul Național al 
Magistraturii68, așa cum a fost modificată 
la 8 decembrie 2017, și să solicite Curții 
de Justiție să suspende activitățile noului 
Consiliu Național al Magistraturii prin 
măsuri provizorii;

eliminat

_________________
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

Amendamentul 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. regretă faptul că ministrul justiției, 
care, în sistemul polonez, este și procuror 
general, a obținut competența de a numi 
și a demite la discreția sa președinții 
instanțelor inferioare, în cursul unei 
perioade de tranziție de 6 luni și că, în 
perioada 2017-2018, ministrul justiției a 
înlocuit peste 150 de președinți și 
vicepreședinți de instanțe; ia act de faptul 
că, după această perioadă, demiterea 
președinților de instanță a rămas în 
mâinile ministrului justiției, fără a exista, 
în mod practic, niciun control efectiv al 
acestei competențe; ia act, de asemenea, 
de faptul că ministrul justiției a obținut și 
alte competențe „disciplinare” față de 
președinții instanțelor și președinții 
instanțelor superioare, care, la rândul lor, 
au acum puteri administrative mai mari 
față de președinții instanțelor inferioare69; 
regretă acest mare pas înapoi al statului 
de drept și al independenței justiției din 
Polonia70;

eliminat

_________________
69 Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctul 45.
70 A se vedea, de asemenea, Consiliul 
Europei, Biroul Consiliului consultativ al 
judecătorilor europeni (CCJE-BU), 
CCJE-BU(2018)6REV, 18 iunie 2018.
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11.9.2020 A9-0138/77

Amendamentul 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. regretă faptul că legea din 20 
decembrie 2019, intrată în vigoare la 14 
februarie 2020, a modificat componența 
adunărilor judecătorilor și a transferat o 
parte din prerogativele acestor organe de 
autoguvernare a justiției la colegiile 
președinților de instanță numiți de 
ministrul justiției71;

29.  recunoaște faptul că autoritățile 
poloneze, prin legea din 20 decembrie 
2019 de modificare a legii privind 
instanțele comune și a altor acte, intrată în 
vigoare la 14 februarie 2020, au putut, în 
conformitate cu principiul suveranității 
statelor membre asupra organizării 
magistraturii, să modifice componența 
adunărilor judecătorilor și să transfere o 
parte din prerogativele acestor organe de 
autoguvernare a justiției la colegiile 
președinților de instanță numiți de 
ministrul justiției; 

_________________
71 Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctele 46 
- 50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Amendamentul 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. reamintește că, în hotărârea sa din 
5 noiembrie 201972, Curtea de Justiție a 
constatat că dispozițiile Legii din 12 iulie 
2017 de modificare a Legii privind 
organizarea instanțelor de drept comun și 
a altor legi73, potrivit cărora se reduce 
vârsta de pensionare a judecătorilor din 
instanțele de drept comun, i se conferă 
ministrului justiției puterea de a autoriza 
prelungirea perioadei de exercitare activă 
a funcției de judecător și se stabilește o 
vârstă diferită de pensionare pentru femei 
și bărbați, contravin dreptului Uniunii;

eliminat

_________________
72 Hotărârea Curții de Justiție din 5 
noiembrie 2019, Comisia/Polonia, 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

Amendamentul 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. denunță noile dispoziții care 
introduc noi infracțiuni și sancțiuni 
disciplinare în privința judecătorilor74 și a 
președinților de instanțe, întrucât acestea 
prezintă un risc grav pentru independența 
justiției; denunță noile dispoziții care 
interzic orice activitate politică a 
judecătorilor, obligându-i să-și facă publică 
apartenența la asociații și restricționând în 
mod substanțial deliberările organismelor 
autonome judiciare, care trec dincolo de 
principiile securității juridice, ale 
necesității și ale proporționalității în 
limitarea libertății de exprimare a 
judecătorilor75;

31. recunoaște relevanța noii legislații 
care interzice toate activitățile politice ale 
judecătorilor, obligându-i să-și facă publică 
apartenența la asociații și restricționând în 
mod substanțial deliberările organismelor 
autonome judiciare, pentru a consolida 
separarea efectivă a puterilor și a asigura 
funcționarea unor instanțe apolitice și 
imparțiale;

_________________
74 OSCE/ODIHR, Aviz intermediar de 
urgență privind Legea de modificare a 
Legii privind organizarea instanțelor de 
drept comun, a Legii privind Curtea 
Supremă și altor legi din Polonia (din 20 
decembrie 2019), 14 ianuarie 2020, p. 23-
26; Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctele 
44-45.
75 OSCE-ODIHR, Avizul intermediar de 
urgență din 14 ianuarie 2020, p.18-21; 
Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctele 
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11.9.2020 A9-0138/80

Amendamentul 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. este profund îngrijorat de 
procedura disciplinară inițiată împotriva 
judecătorilor și a procurorilor din Polonia 
în legătură cu deciziile lor judiciare de a 
pune în aplicare dreptului Uniunii sau cu 
declarațiile lor publice în apărarea 
independenței justiției și a statului de 
drept în Polonia; condamnă politica de 
calomniere a judecătorilor din Polonia și 
implicarea oficialităților în acest demers; 
solicită autorităților poloneze să se abțină 
de la utilizarea abuzivă a procedurilor 
disciplinare și de la alte activități care 
subminează autoritatea sistemului 
judiciar;

eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Amendamentul 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită autoritățile poloneze să 
elimine noile dispoziții (privind 
infracțiunile disciplinare și altele) care 
împiedică instanțele să examineze 
independența și imparțialitatea celorlalți 
judecători din perspectiva dreptului 
Uniunii și a Convenției europene pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale (CEDO), 
privând astfel judecătorii de exercitarea 
atribuției lor în temeiul dreptului Uniunii 
de a înlătura dispozițiile naționale care 
contravin dreptului Uniunii76;

33. recunoaște, în lumina explicațiilor 
furnizate de autoritățile poloneze, menite 
să asigure funcționarea unui sistem 
judiciar caracterizat de stabilitate și 
integritate, legitimitatea introducerii unor 
dispoziții care împiedică instanțele să 
examineze chestiuni legate de 
independența și imparțialitatea celorlalți 
judecători;

_________________
76 OSCE-ODIHR, Avizul intermediar de 
urgență din 14 ianuarie 2020, p.13-17; 
Comisia de la Veneția și DGI a 
Consiliului Europei, Avizul comun de 
urgență din 16 ianuarie 2020, punctele 
31-43.

Or. en


