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Изменение  1 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0111/2015 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Съд на ЕС 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва, че през 2013 г. в Съда на 

публичната служба броят на новите 

дела е намалял, а броят на висящите и 

приключените дела се е увеличил в 

сравнение с 2012 г.; счита, че въпреки 

тези слаби резултати закриването на 

Съда на публичната служба не е 

подходящо решение за справяне с 

проблема за дългото блокиране от 

Съвета на процеса на вземане на 

решения; 

8. отбелязва, че през 2013 г. Съдът на 

публичната служба е приключил 184 

дела спрямо 121 през 2012 г. (т.е. 

увеличение от 52%), като по този 

начин броят на висящите дела  е 

намалял на 24 (т.е. намаление на 

натрупаните дела с 11%);  счита, че 

закриването на Съда на публичната 

служба не е подходящо решение за 

справяне с проблема за дългото 

блокиране от Съвета на процеса на 

вземане на решения; 

Or. en 
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Изменение  2 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0111/2015 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Съд на ЕС 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. изразява съжаление относно 

недостатъчната информация, получена 

при провеждането на процедурата по 

освобождаване от отговорност по 

отношение на списъка с външни 

дейности, упражнявани от съдиите; 

призовава Съда на ЕС да публикува на 

своята интернет страница регистър, 

който да включва подробна информация 

за външните дейности на всеки съдия; 

13. изразява съжаление относно 

недостатъчната информация, получена 

при провеждането на процедурата по 

освобождаване от отговорност по 

отношение на списъка с външни 

дейности, упражнявани от съдиите; 

призовава Съда на ЕС да публикува на 

своята интернет страница регистър, 

който да включва подробна информация 

за външните дейности на всеки съдия, 

като се посочи отражението върху 

бюджета на Съюза; 

Or. en 

 

 


