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11.9.2020 A9-0138/72

Ändringsförslag 72
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet påminner om att 
det står medlemsstaterna fritt att inrätta ett 
råd för rättsväsendet, men att dess 
oberoende i så fall måste garanteras i 
enlighet med europeiska normer och den 
berörda medlemsstatens författning. Efter 
reformen av det nationella rådet för 
rättsväsendet, som är det organ som 
ansvarar för att trygga domstolarnas och 
domarnas oberoende i enlighet med artikel 
186.1 i Polens författning, fråntogs 
domarna i Polen, genom akten av den 8 
december 2017 om ändring av lagen om 
det nationella rådet för rättsväsendet och 
vissa andra lagar63, befogenheten att 
delegera företrädare till det nationella rådet 
och därmed sitt inflytande över rekrytering 
och befordran av domare. Före reformen 
var 15 av 25 ledamöter i det nationella 
rådet för rättsväsendet domare som valdes 
av sina kolleger, men sedan reformen 
2017 väljs dessa domare av det polska 
parlamentet. Parlamentet beklagar djupt 
att denna åtgärd, tillsammans med att 
mandaten för alla ledamöter som utsågs 
enligt de gamla reglerna avslutades i 
förtid i början av 2018, ledde till en 
långtgående politisering av det nationella 
rådet för rättsväsendet63.

24. Europaparlamentet påminner om att 
det står medlemsstaterna fritt att inrätta ett 
råd för rättsväsendet, och att dess 
oberoende i Polen garanteras i enlighet 
med europeiska normer och författningen. 
Parlamentet erkänner att efter reformen 
av det nationella rådet för rättsväsendet, 
som är det organ som ansvarar för att 
trygga rättsväsendets och domarnas 
oberoende i enlighet med artikel 186.1 i 
Polens författning, förlorade domarna i 
Polen inte rätten att delegera företrädare 
till det nationella rådet 2017–2018 och kan 
därför påverka rekrytering och befordran 
av domare.

_________________
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
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zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
64 Det konsultativa rådet för domare i 
Europa, presidiets yttranden av den 7 
april 2017 och 12 oktober 2017; 
OSSE/ODIHR, Final Opinion on Draft 
Amendments to the Act of the National 
Council of the Judiciary, 5 maj 2017; 
Venedigkommissionens yttrande av den 
8–9 december 2017, s. 5–7; Greco, Ad hoc 
Report on Poland (Rule 34), 19–23 mars 
2018, samt Addendum, 18–22 juni 2018; 
Venedigkommissionen och Europarådets 
DGI, Urgent Joint Opinion, punkterna 42 
och 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Ändringsförslag 73
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet påminner om 
att Högsta domstolen, i sitt genomförande 
av de kriterier som fastställdes av 
Europeiska unionens domstol i dess dom 
av den 19 november 2019, i sin dom av 
den 5 december 2019 och i sina beslut av 
den 15 januari 202065, liksom i sin 
resolution av den 23 januari 2020, slog 
fast att den avgörande rollen för det nya 
nationella rådet för rättsväsendet i valet 
av domare till den nyinrättade 
disciplinära kammaren undergräver den 
senares oberoende och opartiskhet66. 
Parlamentet är oroat över den rättsliga 
ställningen för de domare som utses eller 
befordras av det nya nationella rådet för 
rättsväsendet i dess nuvarande 
sammansättning och över hur deras 
deltagande i avgöranden kan påverka 
förfarandenas giltighet och laglighet.

utgår

_________________
65 Högsta domstolens beslut av den 15 
januari 2020, III PO 8/18. Högsta 
domstolens beslut av den 15 januari 2020, 
III PO 9/18.
66 Se härvid även följande mål vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna: Reczkowicz och två andra 
mot Polen (ansökningarna nr 43447/19, 
49868/19 och 57511/19), Grzęda mot 
Polen (nr 43572/18), Xero Flor w Polsce 
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sp. z o.o. mot Polen (nr 4907/18), Broda 
mot Polen och Bojara mot Polen (nr 
26691/18 och 27367/18), Żurek mot Polen 
(nr 39650/18), och Sobczyńska och andra 
mot Polen (ansökningarna nr 62765/14, 
62769/14, 62772/14 och 11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Ändringsförslag 74
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet påminner om 
att det europeiska nätverket för 
domstolsadministrationer (ENCJ) den 17 
september 2018 stängde av det nya 
nationella rådet för rättsväsendet, 
eftersom det inte längre uppfyllde kraven 
för att vara oberoende av den 
verkställande och lagstiftande makten, 
och påbörjade förfarandet för uteslutande 
i april 202067.

utgår

_________________
67 ENCJ, skrivelse av den 21 februari 
2020 från ENCJ:s styrelse. Se även 
skrivelsen av den 4 maj 2020 från 
European Association of Judges till stöd 
för ENCJ.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Ändringsförslag 75
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda ett 
överträdelseförfarande angående akten av 
den 12 maj 2011 om det nationella rådet 
för rättsväsendet68, i dess ändrade lydelse 
av den 8 december 2017, och att uppmana 
domstolen att tillfälligt upphäva 
verksamheten i det nya nationella rådet 
för rättsväsendet genom interimistiska 
åtgärder.

utgår

_________________
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

Ändringsförslag 76
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet beklagar att 
justitieministern, som i det polska 
systemet också är riksåklagare, har fått 
befogenhet att utnämna och entlediga 
domstolsordförandena vid de lägre 
domstolarna efter eget gottfinnande under 
en övergångsperiod på sex månader, och 
att justitieministern under perioden 2017–
2018 ersatte över 150 ordförande och vice 
ordförande. Parlamentet konstaterar att 
makten att avsätta domstolsordförande 
efter denna period ligger kvar hos 
justitieministern, med så gott som inga 
verkningsfulla kontrollåtgärder knutna 
till denna befogenhet. Parlamentet 
konstaterar vidare att justitieministern 
också har fått andra ”disciplinära” 
befogenheter gentemot 
domstolsordförande och ordförande för 
högre domstolar, som i sin tur numera 
har omfattande administrativa 
befogenheter gentemot ordförande för 
lägre domstolar69. Parlamentet beklagar 
detta stora bakslag för rättsstaten och 
rättsväsendets oberoende i Polen70.

utgår

_________________
69 Venedigkommissionen och 
Europarådets DGI, Urgent Joint Opinion, 
16 januari 2020, punkt 45.
70 Se även Europarådet, Bureau of the 
Consultative Council of European Judges 
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(CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 
juni 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Ändringsförslag 77
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet beklagar att 
akten av den 20 december 2019, som 
trädde i kraft den 14 februari 2020, 
ändrade domarförsamlingarnas 
sammansättning och överförde vissa 
befogenheter för dessa organ för rättsligt 
självstyre till de kollegier av 
domstolsordförande som utses av 
justitieministern71.

29.  Europaparlamentet erkänner att de 
polska myndigheterna, genom akten av 
den 20 december 2019 om ändring av 
lagen om de allmänna domstolarna och 
vissa andra lagar, som trädde i kraft den 
14 februari 2020, i enlighet med principen 
om medlemsstaternas suveränitet när det 
gäller rättsväsendets organisation, 
lyckades ändra domarförsamlingarnas 
sammansättning och föra över vissa 
befogenheter för dessa organ för rättsligt 
självstyre till de kollegier av 
domstolsordförande som utses av 
justitieministern. 

_________________
71 Venedigkommissionen och 
Europarådets DGI, Urgent Joint Opinion, 
16 januari 2020, punkterna 46–50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Ändringsförslag 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet påminner om 
att domstolen i sin dom av den 5 
november 201972 slog fast att 
bestämmelserna i akten av den 12 juli 
2017 om ändring av lagen om de 
allmänna domstolarnas organisation och 
vissa andra lagar73, som sänkte 
pensionsåldern för domare vid de 
allmänna domstolarna, samtidigt som 
justitieministern tilläts besluta om 
förlängning av deras aktiva tjänstgöring, 
och som fastställde olika pensionsåldrar 
beroende på kön, strider mot 
unionsrätten.

utgår

_________________
72 Domstolens dom av den 5 november 
2019, kommissionen mot Polen, 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

Ändringsförslag 79
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet fördömer de 
nya bestämmelser som inför ytterligare 
disciplinära överträdelser och påföljder 
mot domare och domstolsordförande, 
eftersom de utgör ett allvarligt hot mot 
rättsväsendets oberoende74. Parlamentet 
fördömer också de nya bestämmelserna 
om förbud mot all politisk verksamhet för 
domare, som tvingar domarna att offentligt 
redovisa sina medlemskap i föreningar och 
i sak begränsar de juridiska självstyrande 
organens överläggningar, och som går 
utöver principerna om rättssäkerhet, 
nödvändighet och proportionalitet genom 
att de begränsar domarnas 
yttrandefrihet75.

31. Europaparlamentet erkänner 
relevansen hos ny lagstiftning om förbud 
mot all politisk verksamhet för domare, 
som tvingar dem att offentligt redovisa sina 
medlemskap i föreningar och i sak 
begränsar de juridiska självstyrande 
organens överläggningar, för att stärka 
maktdelningen i praktiken och säkerställa 
att opolitiska och opartiska domstolar kan 
verka.

_________________
74 OSSE/ODIHR, Urgent Interim Opinion 
on the Bill Amending the Act on the 
Organization of Common Courts, the Act 
on the Supreme Court and Certain Other 
Acts of Poland (as of 20 December 2019), 
14 januari 2020, s. 23–26; 
Venedigkommissionen och Europarådets 
DGI, Urgent Joint Opinion, 16 januari 
2020, punkterna 44–45.
75 OSSE/ODIHR, Urgent Interim 
Opinion, 14 januari 2020, s. 18–21; 
Venedigkommissionen och Europarådets 
DGI, Urgent Joint Opinion, 16 januari 
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2020, punkterna 24–30.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Ändringsförslag 80
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är djupt oroat 
över de disciplinära förfaranden som 
inletts mot domare och åklagare i Polen i 
samband med deras rättsliga beslut om 
tillämpning av unionsrätten eller 
offentliga uttalanden till försvar för 
rättsväsendets oberoende och rättsstaten i 
Polen. Parlamentet fördömer 
smutskastningskampanjen mot polska 
domare och offentliga tjänstemäns 
deltagande i den. Parlamentet uppmanar 
de polska myndigheterna att avstå från 
missbruk av disciplinära förfaranden och 
andra tilltag som undergräver 
rättsväsendets auktoritet.

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Ändringsförslag 81
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att slopa de nya 
bestämmelser (om disciplinära 
överträdelser m.m.) som hindrar 
domstolarna från att granska frågor om 
andra domares oberoende och opartiskhet 
med avseende på unionsrätten och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
(Europakonventionen), och därmed 
förhindrar domarna att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten att bortse 
från nationella bestämmelser som strider 
mot unionsrätten76.

33. Europaparlamentet erkänner, mot 
bakgrund av de förklaringar som har 
lämnats av de polska myndigheterna i syfte 
att säkerställa ett fungerande rättsväsende 
som kännetecknas av stabilitet och 
integritet, legitimiteten i införandet av 
bestämmelser som hindrar domstolarna 
från att granska frågor om andra domares 
oberoende och opartiskhet.

_________________
76 OSSE/ODIHR, Urgent Interim 
Opinion, 14 januari 2020, s. 13-17; 
Venedigkommissionen och Europarådets 
DGI, Urgent Joint Opinion, 16 januari 
2020, punkterna 31-43.

Or. en


