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Amandman 1
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 2.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

2.a ističe da je raspodjela osoblja 
prema sektoru aktivnosti i dalje slična 
onoj iz proteklih godina te se barem 85 % 
popunjenih radnih mjesta odnosi na 
sudske i jezične aktivnosti; primjećuje da 
je 2018. stopa popunjenosti radnih mjesta 
i dalje veoma visoka (97 %) zbog stalnog 
sudskog rada koji zahtijeva brzo i 
optimalno zapošljavanje za sva slobodna 
radna mjesta;

Or. ro

Amandman 2
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 2.b (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

2.b naglašava učinkovitost politike 
upravljanja zgradama koju provodi Sud 
Europske unije, kako je to opisano u 
posebnom izvješću Revizorskog suda br. 
34/2018 "Uredski smještaj institucija EU-
a - neke dobre prakse upravljanja, no i 
razni nedostaci” i odlične rezultate u 
pridržavanju okvira proračuna i 
poštivanja rokova za tri glavna 
građevinska projekta Suda Europske 
unije1a;
_________________
1a CJ4 (2001. – 2008.): Obnova Palače i 
četvrto proširenje zgrada Suda (Prsten, 
Galerija, Toranj A i Toranj B); CJ8 
(2006. – 2013.): Obnova i modernizacija 
aneksa zgrada (Erasmus = Aneks A, 
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Thomas More = Aneks B i Aneks C); CJ9 
(2013. — danas): Izgradnja petog 
proširenja - treći toranj

Or. ro

Amandman 3
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 4.

Nacrt mišljenja Izmjena

4. pozdravlja činjenicu da je u 2018. 
na Sudu zabilježeno prosječno smanjenje 
trajanja postupaka (15,7 mjeseci u odnosu 
na 16,4 mjeseca 2017.), ali je zabrinut 
zbog toga što se u okviru Općeg suda 
prosječno trajanje postupaka znatno 
povećalo (20 mjeseci u usporedbi s 16,3 
mjeseca u 2017.), iako se to djelomično 
može objasniti činjenicom da je 2018. 
zaključeno više predmeta iz područja 
tržišnog natjecanja, iznimno znatnog 
obujma i složenosti;

4. pozdravlja činjenicu da je 2018. 
zabilježeno skraćenje prosječne duljine 
postupaka pred Sudom Europske unije (na 
15,7 mjeseci u usporedbi sa 16,4 mjeseca 
2017.), ali je istodobno zabrinut zbog 
naglog porasta prosječne duljine 
postupaka pred Općim sudom te godine 
(na 20 mjeseci u usporedbi sa 16,3 
mjeseca 2017.), iako se to djelomično 
može objasniti time da je 2018. zaključen 
velik broj predmeta iz područja tržišnog 
natjecanja koji su bili veoma opsežni i 
složeni; naglašava, međutim, da se 
skratila prosječna duljina postupaka za 
predmete iz područja intelektualnog 
vlasništva te da je duljina postupka za 
predmete zaključene odlukom sada 18,8 
mjeseci ili 13,5 mjeseci ovisno o tome je li 
se održala rasprava;

Or. ro

Amandman 4
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 5.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

5.a ističe da je 2018. bila iznimna s 
najvećim brojem novih predmeta pred 
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Sudom Europske unije u jednoj godini 
(849), što je porast od 15 % u usporedbi s 
2017.; pozdravlja rekordni broj 
zaključenih predmeta (760), što je 
povećanje od 10 % u usporedbi s prošlom 
godinom;

Or. ro

Amandman 5
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 5.b (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

5.b pozdravlja činjenicu da je 2018. 
Opći sud prvi put u povijesti prešao brojku 
od 1000 zaključenih predmeta (1009 
riješenih slučajeva); istodobno ističe 
znatno smanjenje broja slučajeva koji se 
još rješavaju, za 12 % u usporedbi s 2017. 
(31. prosinca 2018. još 1333 slučaja su se 
rješavala u usporedbi s 1508 slučajeva iz 
prethodne godine).

Or. ro

Amandman 6
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. pozdravlja stalan porast broja 
pristupa aplikaciji „e-Curia” (broj 
korisničkih računa za pristup: 4865 u 
2018. u usporedbi s 4354 u 2017.) i 
činjenicu da se od 2016. sve države članice 
koriste aplikacijom „e-Curia”, što 
dokazuje da je svijest javnosti o postojanju 
i prednostima te aplikacije učinkovito 
ojačana; naglašava da je od 1. prosinca 

6. pozdravlja stalan porast zahtjeva za 
korisnički račun e-Curie (2018. broj 
korisničkih računa iznosio je 4865 u 
usporedbi s 4354 iz 2017.) i činjenicu da se 
od 2016. u svim državama članicama 
koristi aplikacijom e-Curia, što dokazuje 
da je učinkovito podignuta razina javne 
osviještenosti o postojanju, djelotvornosti, 
brzini i prednostima te aplikacije; 
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2018. na Općem sudu aplikacija „e-Curia” 
postala jedini način razmjene između 
predstavnika stranaka i Općeg suda;

pozdravlja činjenicu da je od 1. prosinca 
2018. aplikacija e-Curia jedini način 
razmjene sudske dokumentacije između 
predstavnika stranaka i Općeg suda;

Or. ro

Amandman 7
Heidi Hautala

Nacrt mišljenja
Stavak 7.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

7.a potiče Sud da prenosi javne 
rasprave i da njihove snimke budu 
dostupne na internetu; drži da bi takvo 
poboljšanje transparentnosti bilo u skladu 
s člankom 15. UFEU-a i da bi koristilo 
svim osobama koje su zaposlene ili 
studiraju u području prava u Uniji;

Or. en

Amandman 8
Jiří Pospíšil

Nacrt mišljenja
Stavak 8.

Nacrt mišljenja Izmjena

8. skreće pozornost na uspostavu 
„pravosudne mreže Europske unije”, koja 
obuhvaća ustavne i vrhovne sudove država 
članica, a koju koordinira Sud;

8. skreće pozornost na uspostavu 
pravosudne mreže Europske unije, koja 
obuhvaća ustavne i vrhovne sudove država 
članica te koju koordinira Sud; poziva 
također na njezino razvijanje i 
unaprjeđenje;

Or. cs

Amandman 9
Daniel Buda
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Nacrt mišljenja
Stavak 9.

Nacrt mišljenja Izmjena

9. prima na znanje da je 2018. 
provedena unutarnja reorganizacija 
administrativne strukture institucije, koja 
je sada organizirana u okviru triju 
glavnih uprava, a ne četiri, odnosno 
glavne uprave za administraciju, glavne 
uprave za višejezičnost i glavne uprave za 
informiranje. Cilj je stvoriti značajne 
sinergije i bolje uskladiti službe Suda 
kako bi odgovorile na potrebe koje se 
nameću u okviru njegove pravosudne 
aktivnosti;

9. prima na znanje da je 2018. Sud 
reorganizirao svoju unutrašnju 
administrativnu strukturu, kojoj su sada 
okosnica tri glavne uprave, a ne četiri, 
točnije glavna uprava za administraciju, 
glavna uprava za višejezičnost i glavna 
uprava za informiranje, a uprava za 
istraživanje i dokumentacije izravno je 
odgovorna tajniku Suda; napominje da je 
cilj razviti učinkovitiju suradnju svih 
službi Suda i zajamčiti da te službe mogu 
bolje odgovoriti na zahtjeve koje 
podrazumijevaju pravosudne aktivnosti 
Suda;

Or. ro

Amandman 10
Heidi Hautala

Nacrt mišljenja
Stavak 9.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

9.a prima na znanje daljnji blagi 
porast udjela žena na rukovodećim 
mjestima, koji je prema godišnjem 
izvješću Suda Europske unije 2018. 
iznosio 37,5 % u usporedbi s 36 % iz 
2017.; primjećuje, međutim, stalnu 
neravnotežu u pogledu broja žena među 
sucima, kako i na Sudu Europske unije 
tako i na Općem sudu; ponovno apelira 
na članove Vijeća da riješe taj problem 
aktivnim promicanjem rodne jednakosti 
pri imenovanju sudaca, u skladu s 
načelima utvrđenima člankom 8. UFEU-
a, člankom 23. Povelje o temeljnim 
pravima Europske unije i obvezama 
preuzetima u skladu s Uredbom (EU, 
Euratom) 2015/2422 i Uredbom (EU, 
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Euratom) 2019/629;

Or. en

Amandman 11
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 9.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

9.a pozdravlja mjere koje je Sud 
Europske unije uveo u području jednakih 
mogućnosti, koje su potakle žene da se 
zaposle na radnim mjestima Suda ističe, u 
tom pogledu, da je na višim rukovodećim 
mjestima 40 %, a na srednjim 
rukovodećim mjestima 37 % žena; 
pozdravlja porast broja žena na 
rukovodećim mjestima, koji je 2018. 
porastao na 37,5 % u usporedbi s 36 % iz 
2017.;

Or. ro

Amandman 12
Axel Voss

Nacrt mišljenja
Stavak 10.

Nacrt mišljenja Izmjena

10. propitkuje, međutim, potrebu za 
reformom koja je dovela do udvostručenja 
broja sudaca Općeg suda, koju su u 
pitanje otvoreno doveli bivši sudac 
Franklin Dehousse (tjednik „Le Jeudi”, 
30. travnja 2019.) i Revizorski sud koji je 
istaknuo da je Opći sud počeo smanjivati 
„znatne zaostatke u rješavanju 
neriješenih predmeta (...) još od 2016., 
prije stupanja na snagu reforme” 
(tematsko izvješće br. 14/2017 „Pregled 
uspješnosti upravljanja predmetima na 

Briše se.
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Sudu Europske unije”, stranica 48, 
odlomak 90.); i s tim u vezi podsjeća da, 
po uzoru na Revizorski sud, u interesu 
dobrog upravljanja javnim novcem da „do 
26. prosinca 2020. Sud za Europski 
parlament, Vijeće i Komisiju treba 
sastaviti izvješće o funkcioniranju Općeg 
suda, odnosno o (...) nužnosti i 
djelotvornosti povećanja broja sudaca na 
56” (prethodno navedeno tematsko 
izvješće br. 14/2017., stranica 15, fusnota 
13).

Or. de

Amandman 13
Daniel Buda

Nacrt mišljenja
Stavak 10.

Nacrt mišljenja Izmjena

10. propitkuje, međutim, potrebu za 
reformom koja je dovela do udvostručenja 
broja sudaca Općeg suda, koju su u 
pitanje otvoreno doveli bivši sudac 
Franklin Dehousse (tjednik „Le Jeudi”, 
30. travnja 2019.) i Revizorski sud koji je 
istaknuo da je Opći sud počeo smanjivati 
„znatne zaostatke u rješavanju 
neriješenih predmeta (...) još od 2016., 
prije stupanja na snagu reforme” 
(tematsko izvješće br. 14/2017 „Pregled 
uspješnosti upravljanja predmetima na 
Sudu Europske unije”, stranica 48, 
odlomak 90.); i s tim u vezi podsjeća da, 
po uzoru na Revizorski sud, u interesu 
dobrog upravljanja javnim novcem da „do 
26. prosinca 2020. Sud za Europski 
parlament, Vijeće i Komisiju treba 
sastaviti izvješće o funkcioniranju Općeg 
suda, odnosno o (...) nužnosti i 
djelotvornosti povećanja broja sudaca na 
56” (prethodno navedeno tematsko 
izvješće br. 14/2017., stranica 15, fusnota 
13).

Briše se.
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Or. ro

Amandman 14
Heidi Hautala

Nacrt mišljenja
Stavak 10.

Nacrt mišljenja Izmjena

10. propitkuje, međutim, potrebu za 
reformom koja je dovela do udvostručenja 
broja sudaca Općeg suda, koju su u 
pitanje otvoreno doveli bivši sudac 
Franklin Dehousse (tjednik „Le Jeudi”, 
30. travnja 2019.) i Revizorski sud koji je 
istaknuo da je Opći sud počeo smanjivati 
„znatne zaostatke u rješavanju 
neriješenih predmeta (...) još od 2016., 
prije stupanja na snagu reforme” 
(tematsko izvješće br. 14/2017 „Pregled 
uspješnosti upravljanja predmetima na 
Sudu Europske unije”, stranica 48, 
odlomak 90.); i s tim u vezi podsjeća da, 
po uzoru na Revizorski sud, u interesu 
dobrog upravljanja javnim novcem da „do 
26. prosinca 2020. Sud za Europski 
parlament, Vijeće i Komisiju treba 
sastaviti izvješće o funkcioniranju Općeg 
suda, odnosno o (...) nužnosti i 
djelotvornosti povećanja broja sudaca na 
56” (prethodno navedeno tematsko 
izvješće br. 14/2017., stranica 15, fusnota 
13).

Briše se.

Or. en

Amandman 15
Jiří Pospíšil

Nacrt mišljenja
Stavak 10.

Nacrt mišljenja Izmjena

10. propitkuje, međutim, potrebu za 10. propitkuje, međutim, nužnost i 
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reformom koja je dovela do udvostručenja 
broja sudaca Općeg suda, koju su u pitanje 
otvoreno doveli bivši sudac Franklin 
Dehousse (tjednik „Le Jeudi”, 30. travnja 
2019.) i Revizorski sud koji je istaknuo da 
je Opći sud počeo smanjivati „znatne 
zaostatke u rješavanju neriješenih predmeta 
(...) još od 2016., prije stupanja na snagu 
reforme” (tematsko izvješće br. 14/2017 
„Pregled uspješnosti upravljanja 
predmetima na Sudu Europske unije”, 
stranica 48, odlomak 90.); i s tim u vezi 
podsjeća da, po uzoru na Revizorski sud, u 
interesu dobrog upravljanja javnim novcem 
da „do 26. prosinca 2020. Sud za Europski 
parlament, Vijeće i Komisiju treba sastaviti 
izvješće o funkcioniranju Općeg suda, 
odnosno o (...) nužnosti i djelotvornosti 
povećanja broja sudaca na 56” (prethodno 
navedeno tematsko izvješće br. 14/2017., 
stranica 15, fusnota 13).

djelotvornost reforme, koja je dovela do 
udvostručenja broja sudaca Općeg suda i 
koju su u pitanje otvoreno doveli bivši 
sudac Franklin Dehousse (tjednik „Le 
Jeudi”, 30. travnja 2019.) te Revizorski 
sud, koji je istaknuo da je Opći sud već 
počeo smanjivati „znatne zaostatke u 
rješavanju neriješenih predmeta (...) još od 
2016., prije stupanja na snagu reforme” 
(tematsko izvješće br. 14/2017 „Pregled 
uspješnosti upravljanja predmetima na 
Sudu Europske unije”, stranica 48., točka 
90.); i s tim u vezi podsjeća da, kao i 
Revizorski sud, u interesu dobrog 
upravljanja javnim novcem „do 26. 
prosinca 2020. Sud za Europski parlament, 
Vijeće i Komisiju treba podnijeti izvješće o 
funkcioniranju Općeg suda, odnosno o (...) 
nužnosti i djelotvornosti povećanja broja 
sudaca na 56” (prethodno navedeno 
tematsko izvješće iz 2017. stranica 15, 
fusnota 13).

Or. cs


