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11.9.2020 A9-0138/72

Predlog spremembe 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice, 
vendar je treba v primeru njegove 
vzpostavitve zagotoviti njegovo 
neodvisnost v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo držav članic; opozarja, 
da je pravosodna skupnost na Poljskem po 
reformi nacionalnega sodnega sveta, tj. 
organa, ki je v skladu s členom 186(1) 
poljske ustave odgovoren za varovanje 
neodvisnosti sodišč in sodnikov, z 
zakonom z dne 8. decembra 2017 o 
spremembi zakona o nacionalnem 
sodnem svetu in nekaterih drugih 
zakonov63 izgubila pristojnost za 
imenovanje zastopnikov v nacionalni sodni 
svet ter torej nima več vpliva na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje; opozarja, da je bilo pred 
reformo leta 2017 15 od 25 članov 
nacionalnega sodnega sveta sodnikov, ki 
so jih izvolili kolegi na sorodnih položajih, 
medtem ko te sodnike po reformi izvoli 
poljski sejm; močno obžaluje, da je ta 
ukrep, skupaj s predčasnim prenehanjem 
mandatov vseh članov, imenovanih v 
skladu s starimi pravili, na začetku 
leta 2018, privedel do daljnosežne 
politizacije nacionalnega sodnega sveta64;

24. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice in 
da se njegova neodvisnost na Poljskem 
zagotavlja v skladu z evropskimi standardi 
in ustavo držav članic; ugotavlja, da po 
reformi nacionalnega sodnega sveta, tj. 
organa, ki je v skladu s členom 186(1) 
poljske ustave odgovoren za varovanje 
neodvisnosti sodišč in sodnikov, 
pravosodna skupnost na Poljskem v 
obdobju 2017–2018 ni izgubila svoje 
pravice do imenovanja zastopnikov v 
nacionalni sodni svet, torej lahko vpliva na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje;

_________________
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).
64Mnenji predsedstva Posvetovalnega sveta 
evropskih sodnikov z dne 7. aprila 2017 in 
12. oktobra 2017; Končno mnenje 
OVCE/ODIHR z dne 5. maja 2017 o 
osnutkih sprememb nacionalnega sodnega 
sveta; Mnenje Beneške komisije z dne 8. in 
9. decembra 2017, str. 5–7; Ad hoc 
poročilo GRECO o Poljski (člen 34) z dne 
19.–23. marca 2018 in Dodatek z dne 18.–
22. junija 2018; Nujno skupno mnenje 
Beneške komisije in DGI Sveta Evrope z 
dne 16. januarja 2020, točki 42 in 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Predlog spremembe 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da je vrhovno sodišče v 
okviru izvajanja meril, ki jih je v sodbi z 
dne 19. novembra 2019 določilo Sodišče 
Evropske unije, v sodbi z dne 
5. decembra 2019, v sklepih z dne 
15. januarja 202065 in v resoluciji z dne 
23. januarja 2020 ugotovilo, da sta zaradi 
odločilne vloge, ki jo ima novi nacionalni 
sodni svet pri izbiri sodnikov novo 
oblikovanega disciplinskega senata, 
neodvisnost in nepristranskost tega senata 
ogroženi66; je zaskrbljen zaradi pravnega 
statusa sodnikov, ki jih je imenoval ali 
povišal nacionalni sodni svet v sedanji 
sestavi, in zaradi učinka, ki bi ga lahko 
imela njihova udeležba pri odločanju na 
veljavnost in zakonitost postopkov;

črtano

_________________
65 Sklep vrhovnega sodišča z dne 15. 
januarja 2020, III PO 8/18. Sklep 
vrhovnega sodišča z dne 15. januarja 
2020, III PO 9/18.
66 V zvezi s tem gl. tudi naslednje zadeve, 
ki jih obravnava Evropsko sodišče za 
človekove pravice: Reczkowicz in drugi 
proti Poljski (št. pritožb. 43447/19, 
49868/19 in 57511/19), Grzęda proti 
Poljski (št. 43572/18), Xero Flor w Polsce 
sp. z o.o. proti Poljski (št. 4907/18), Broda 
proti Poljski in Bojara proti Poljski (št. 
26691/18 in 27367/18), Żurek proti 
Poljski (št. 39650/18) ter Sobczyńska in 
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drugi proti Poljski (št. 62765/14, 
62769/14, 62772/14 in 11708/18).

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0138/74

Predlog spremembe 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. opozarja, da je Evropska mreža 
sodnih svetov 17. septembra 2018 
zamrznila članstvo novemu nacionalnemu 
sodnemu svetu, ker ni več izpolnjeval 
zahtev glede neodvisnosti od izvršne in 
zakonodajne oblasti, in da je aprila 2020 
začela postopek za njegovo popolno 
izključitev67;

črtano

_________________
67 Pismo izvršnega odbora Evropske 
mreže sodnih svetov z dne 21. februarja 
2020. Gl. tudi pismo evropskega združenja 
sodnikov z dne 4. maja 2020 v podporo 
Evropski mreži sodnih svetov.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Predlog spremembe 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 
nacionalnem sodnem svetu68, kakor je bil 
spremenjen leta 2017, sproži postopek za 
ugotavljanje kršitev in Sodišču Evropske 
unije predlaga, naj z začasnimi odredbami 
začasno ustavi dejavnosti novega 
nacionalnega sodnega sveta;

črtano

_________________
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

Predlog spremembe 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. obžaluje, da je minister za 
pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi 
generalni državni tožilec, dobil 
pooblastila, da v prehodnem 
šestmesečnem obdobju po lastni presoji 
imenuje in razrešuje predsednike nižjih 
sodišč, ter da je v obdobju 2017–2018 
zamenjal več kot sto predsednikov in 
podpredsednikov sodišč; ugotavlja, da je 
tudi po koncu tega obdobja za odstavitev 
predsednikov sodišč še naprej pristojen 
minister za pravosodje, pri čemer v zvezi s 
tem pooblastilom ni praktično nobenih 
učinkovitih preverjanj; poleg tega 
ugotavlja, da je minister za pravosodje 
dobil tudi druga „disciplinska“ 
pooblastila v razmerju do predsednikov 
sodišč in predsednikov višjih sodišč, ki 
imajo zdaj obsežna upravna pooblastila v 
razmerju do predsednikov nižjih sodišč69; 
obžaluje to veliko oviro za pravno državo 
in neodvisnost sodstva na Poljskem70;

črtano

_________________
69 Nujno skupno mnenje Beneške komisije 
in DGI Sveta Evrope z dne 16. januarja 
2020, točka 45.
70 Gl. tudi izjavo predsedstva 
Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov 
pri Svetu Evrope CCJE-BU(2018)6REV z 
dne 18. junija 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Predlog spremembe 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. obžaluje, da je bila z zakonom z 
dne 20. decembra 2019 o spremembi 
zakona o splošnih sodiščih in nekaterih 
drugih zakonov, ki je začel veljati 
14. februarja 2020, spremenjena sestava 
skupščin sodnikov in da so bila nekatera 
pooblastila teh organov sodnega 
samoupravljanja prenesena na kolegije 
predsednikov sodišč, ki jih je imenoval 
minister za pravosodje71;

29.  ugotavlja, da so poljski organi na 
podlagi zakona z dne 20. decembra 2019 o 
spremembi zakona o splošnih sodiščih in 
nekaterih drugih zakonov, ki je začel 
veljati 14. februarja 2020, lahko v skladu z 
načelom suverenosti držav članic na 
področju organizacije sodstva spremenili 
sestavo skupščin sodnikov in nekatera 
pooblastila teh organov sodnega 
samoupravljanja prenesli na kolegije 
predsednikov sodišč, ki jih je imenoval 
minister za pravosodje; 

_________________
71 Nujno skupno mnenje Beneške komisije 
in DGI Sveta Evrope z dne 16. januarja 
2020, točke 46 do 50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Predlog spremembe 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da je Sodišče EU v sodbi 
z dne 5. novembra 201972 ugotovilo, da so 
določbe zakona z dne 12. julija 2017 o 
spremembi zakona o organizaciji splošnih 
sodišč in nekaterih drugih zakonov73, v 
skladu s katerimi se je znižala 
upokojitvena starost za sodnike splošnih 
sodišč, o podaljšanju njihovega aktivnega 
službovanja pa odloča minister za 
pravosodje, in uvedla različna 
upokojitvena starost glede na spol, v 
nasprotju s pravom Unije;

črtano

_________________
72 Sodba Sodišča z dne 5. novembra 2019, 
Evropska komisija/Republika Poljska, 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

Predlog spremembe 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. obsoja nove določbe, s katerimi so 
bile uvedene dodatne disciplinske kršitve 
in kazni za sodnike in predsednike sodišč, 
saj pomenijo resno grožnjo za neodvisnost 
sodstva74; obsoja nove določbe, ki 
prepovedujejo vsakršno politično 
dejavnost sodnikov, uvajajo obveznost za 
sodnike, da javno razkrijejo svoje članstvo 
v združenjih, in bistveno omejujejo 
posvetovanja organov sodnega 
samoupravljanja ter z omejevanjem 
svobode izražanja sodnikov presegajo 
načela pravne varnosti, nujnosti in 
sorazmernosti75;

31. priznava ustreznost nove 
zakonodaje, v skladu s katero so 
prepovedane vse politične dejavnosti 
sodnikov, uvedena obveznost za sodnike, 
da javno razkrijejo svoje članstvo v 
združenjih, in bistveno omejena 
posvetovanja organov sodnega 
samoupravljanja, da se okrepi učinkovita 
delitev oblasti ter zagotovi apolitično in 
nepristransko delovanje sodišč;

_________________
74Nujno vmesno mnenje OVSE/ODIHR z 
dne 14. januarja 2019 o osnutku zakona o 
spremembi zakona o organizaciji splošnih 
sodišč, zakona o vrhovnem sodišču in 
nekaterih drugih poljskih zakonov (z dne 
20. decembra 2019), str. 23–26; Nujno 
skupno mnenje Beneške komisije in DGI 
Sveta Evrope z dne 16. januarja 2020, 
točki 44 in 45.
75Nujno vmesno mnenje OVSE/ODIHR z 
dne 14. januarja 2020, str. 18–21; Nujno 
skupno mnenje Beneške komisije in DGI 
Sveta Evrope z dne 16. januarja 2020, 
točke 24 do 45.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Predlog spremembe 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. je zelo zaskrbljen zaradi 
disciplinskih postopkov, ki so bili na 
Poljskem uvedeni proti sodnikom in 
tožilcem zaradi njihovih sodnih odločitev 
pri uporabi prava Unije ali njihovih 
javnih izjav v bran neodvisnosti in pravne 
države na Poljskem; obsoja umazano 
kampanjo proti poljskim sodnikom in 
udeležbo javnih uradnikov v njej; poziva 
poljske organe, naj ne zlorabljajo 
disciplinskih postopkov ali kako drugače 
spodkopavajo avtoritete sodstva;

črtano

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Predlog spremembe 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva poljske organe, naj 
umaknejo nove določbe (o disciplinskih 
kršitvah in drugem), ki sodiščem 
onemogočajo, da proučujejo vprašanja 
neodvisnosti in nepristranskosti drugih 
sodnikov z vidika prava Unije ter Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (EKČP), s čimer se 
sodnikom onemogoča opravljanje dolžnosti 
po pravu Unije in neupoštevanje 
nacionalnih določb, ki so v nasprotju s 
pravom Unije76;

33. ob upoštevanju pojasnil poljskih 
organov, ki si prizadevajo zagotoviti 
stabilno in pošteno delovanje 
pravosodnega sistema, priznava 
legitimnost uvedbe določb, ki sodiščem 
onemogočajo, da proučujejo vprašanja 
neodvisnosti in nepristranskosti drugih 
sodnikov;

_________________
76Nujno vmesno mnenje OVSE/ODIHR z 
dne 14. januarja 2020, str. 13-17; Nujno 
skupno mnenje Beneške komisije in DGI 
Sveta Evrope z dne 16. januarja 2020, 
točke 31 do 43.

Or. en


