Timmermans nadal szczuje na polską reformę sądownictwa i szuka sojuszników dla sędziowskich elit w P
wtorek, 10 września 2019 15:17

Frans Timmermans znowu czepia się polskiej reformy sądownictwa i powtarza narrację
sędziów o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce. W liście do MEDEL,
organizacji skupiającej prawników z kilku krajów europejskich, zapewnia, że nadal
będzie walczył z polskim rządem.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Komisja uruchomiła procedurę związaną z uchybieniem
zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała do Polski list z formalnym
wezwaniem do udzielenia wyjaśnień o procedurze dotyczącej nowego trybu
postępowania dyscyplinarnego dla sędziów. Komisja stwierdza, że nowe postępowanie
dyscyplinarne ogranicza niezawisłość polskich sędziów przez brak ustanowienia
niezbędnych gwarancji chroniących ich od wpływu kontroli politycznej, wymaganych
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– pisze biuro Timmermansa do Filipe Marquesa, przewodniczącego MEDEL. - czytaj dalej.

Od Stowarzyszenia: Panie Timmermans proszę zdjąć klapki z oczu, jak Pan nie wie lub
udaje ze nie wie co nadal wyprawiają polscy sędziowie, to zapraszamy do kraju a przy
okazji do Lublina.

Pokażemy Panu gdzie i wi jakim poważaniu mają "Pańską i naszą Konstytucję". Zobaczy
Pan bezgraniczną i wszechobecną głupotę, o ile to co robią można określić jeszcze takim
mianem, bo nasuwają się bynajmniej inne określenia.

Zobaczy Pan jak traktują uczciwych ludzi a jak hołubią i bronią przekrętasów. Może
wówczas spadną Panu te klapki z oczu, w co szczerze wątpimy. To co Pan wyprawia jak
chroni prawniczych przekrętasów to ludzkie pojęcie przechodzi. Może się Pan zajmie
obroną uczciwych ludzi a nie broni tych, którzy stawiają się ponad innymi. Kto im dał
prawo uważać się za lepszych ???

Dość już tej pomroczności, czas przejrzeć na oczy a nie wciskać ludziom przysłowiowy
"kit" na uszy!
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Zapraszamy, może pomożemy Panu w dojrzeniu tego, czego Pan tak naprawdę broni!
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