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Amendamentul 1

Proiect de regulament
Considerentul 4

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(4) Pe de altă parte, reiese din analiza pe 
care au efectuat-o Curtea și Tribunalul că 
numeroase recursuri sunt formulate în 
cauze care au beneficiat deja de o dublă 
examinare, într-o primă fază de către o 
autoritate administrativă independentă, iar 
apoi de către Tribunal, și că multe dintre 
aceste recursuri sunt respinse de Curte ca 
fiind în mod vădit nefondate sau chiar ca 
urmare a unei inadmisibilități vădite. Prin 
urmare, pentru a permite Curții să se 
concentreze asupra cauzelor care necesită 
întreaga sa atenție, este necesar, în scopul 
unei bune administrări a justiției, să se 
introducă, pentru recursurile referitoare la 
astfel de cauze, un mecanism de admitere 
în principiu. Ar reveni astfel părții care 
contestă o decizie a Tribunalului în aceste 
cauze sarcina să convingă în prealabil 
Curtea cu privire la importanța chestiunilor 
ridicate de recursul său pentru unitatea, 

(4) Pe de altă parte, reiese din analiza pe 
care au efectuat-o Curtea și Tribunalul că 
numeroase recursuri sunt formulate în 
cauze care au beneficiat deja de o dublă 
examinare, într-o primă fază de către o 
autoritate administrativă independentă, 
cum ar fi Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul 
Comunitar pentru Soiuri de Plante, 
Agenția Europeană pentru Produse 
Chimice, Agenția Europeană de 
Siguranță a Aviației, iar apoi de către 
Tribunal. Multe dintre aceste recursuri, 
referitoare la cauze în care o autoritate 
administrativă independentă a fost 
sesizată înainte de introducerea acțiunii 
în fața Tribunalului, sunt respinse de 
Curte ca fiind în mod vădit nefondate sau 
chiar ca urmare a unei inadmisibilități 
vădite. Prin urmare, pentru a permite Curții 
să se concentreze asupra cauzelor care 
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coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii. necesită întreaga sa atenție, este necesar, în 
scopul unei bune administrări a justiției, să 
se introducă, pentru recursurile referitoare 
la astfel de cauze, un mecanism de 
admitere în principiu. Ar reveni astfel părții 
care contestă o decizie a Tribunalului în 
aceste cauze sarcina să convingă în 
prealabil Curtea cu privire la importanța 
chestiunilor ridicate de recursul său pentru 
unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului 
Uniunii.

Amendamentul 2

Proiect de regulament
Considerentul 5

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(5) Având în vedere creșterea constantă 
a numărului de cauze deduse judecății 
Curții și în conformitate cu textul scrisorii 
președintelui Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 13 iulie 2018, este necesar, în 
acest stadiu, să se acorde prioritate 
instituirii mecanismului menționat mai sus 
de admitere în principiu a recursurilor. 
Examinarea părții din cererea Curții de 
Justiție din 26 martie 2018 aferente 
transferului parțial al acțiunilor în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor către 
Tribunal ar trebui să fie efectuată într-un 
stadiu ulterior, posterior prezentării, în luna 
decembrie a anului 2020, a raportului 
privind funcționarea Tribunalului prevăzut 
la articolul 3 alineatul (1) din 
Regulamentul 2015/2422 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2015.

(5) Având în vedere creșterea constantă 
a numărului de cauze deduse judecății 
Curții și în conformitate cu textul scrisorii 
președintelui Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 13 iulie 2018, este necesar, în 
acest stadiu, să se acorde prioritate 
instituirii mecanismului menționat mai sus 
de admitere în principiu a recursurilor. 
Examinarea părții din cererea Curții de 
Justiție din 26 martie 2018 aferente 
transferului parțial al acțiunilor în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor către 
Tribunal ar trebui să fie efectuată într-un 
stadiu ulterior, posterior prezentării, în luna 
decembrie a anului 2020, a raportului 
privind funcționarea Tribunalului, în 
special privind eficiența Tribunalului, 
eficacitatea acestuia și necesitatea măririi 
numărului de judecători la 56, prevăzut la 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
2015/2422 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2015, în care 
ar trebui să se evalueze, de asemenea, 
realizarea echilibrului de gen în cadrul 
Tribunalului. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, înlocuirile parțiale în cadrul 
Tribunalului ar trebui organizate astfel 
încât guvernele statelor membre să 
înceapă treptat să propună doi judecători 
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pentru aceeași înlocuire parțială, 
urmărind prin aceasta selectarea unei 
femei și a unui bărbat, cu respectarea 
condițiilor și a procedurilor stabilite prin 
tratate.

Amendamentul 3

Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 8

Textul în vigoare Amendamentul

(-1a) Articolul 8 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 8 „Articolul 8
Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și 
avocaților generali.

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și 
avocaților generali, mutatis mutandis.”

Amendamentul 4

Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 58a – paragraful 1

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Examinarea recursurilor formulate 
împotriva deciziilor Tribunalului privind 
o decizie a unei camere de recurs a 
Oficiului Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală, a Oficiului 
Comunitar pentru Soiuri de Plante, a 
Agenției Europene pentru Produse 
Chimice sau a Agenției Europene de 
Siguranță a Aviației este condiționată de 
admiterea lor în principiu de către Curtea 
de Justiție.

În cazul în care un organ administrativ 
independent ai cărui membri nu sunt 
constrânși să respecte nicio instrucțiune 
în deciziile lor trebuie să fie sesizat înainte 
ca o acțiune să poată fi formulată în fața 
Tribunalului, examinarea recursului 
formulat împotriva deciziei acestuia din 
urmă este condiționată de admiterea sa în 
principiu de către Curtea de Justiție.

Amendamentul 5

Proiect de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 58a – paragraful 3

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Decizia referitoare la admiterea în 
principiu a recursului se motivează și se 
publică.

Decizia referitoare la admiterea sau 
respingerea în principiu a recursului se 
motivează în mod corespunzător și se 
publică.


