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Módosítás 1
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a személyzet 
tevékenységi ágazatok szerinti felosztása 
továbbra is hasonló az előző évekéhez, 
mivel az álláshelyek legalább 85%-a az 
igazságszolgáltatási és nyelvi 
tevékenységek keretébe tartozott; 
megjegyzi, hogy az álláshelyek betöltési 
aránya 2018-ban továbbra is nagyon 
magas (97%) a folyamatos igazságügyi 
munka miatt, amely gyors és optimális 
munkaerő-felvételt tesz szükségessé 
valamennyi betöltetlen álláshely esetében;

Or. ro

Módosítás 2
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli a Bíróság épületekkel 
kapcsolatos politikáinak hatékonyságát, 
amint azt az Európai Számvevőszék 
34/2018. sz., „Az uniós intézmények 
irodahelyiségei – Vannak példák a 
megfelelő irányítási gyakorlatra, de a 
különböző hiányosságokra is” című 
különjelentése is leírja, kiváló 
eredményeket mutatva fel a költségvetés 
fenntartása és a Bíróság három nagy 
ingatlanprojektjének ütemterv szerinti 
befejezése terén1a;

Or. ro
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Módosítás 3
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy 2018-ban csökkent a 
Bíróságon az eljárások átlagos hossza (15,7 
hónap, míg 2017-ben 16,4 hónap), de 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Törvényszéket illetően az eljárások átlagos 
hossza jelentősen nőtt (20 hónap a 2017-es 
16,3 hónaphoz képest), bár ez részben 
azzal magyarázható, hogy 2018-ban 
számos versenyjogi ügyhöz kapcsolódó 
eljárást zártak le, amelyek volumene és 
összetettsége igen jelentős volt;

4. üdvözli, hogy 2018-ban csökkent a 
Bíróságon az eljárások átlagos hossza (15,7 
hónap, míg 2017-ben 16,4 hónap), de 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Törvényszéket illetően az eljárások átlagos 
hossza jelentősen nőtt (20 hónap a 2017-es 
16,3 hónaphoz képest), bár ez részben 
azzal magyarázható, hogy 2018-ban 
számos versenyjogi ügyhöz kapcsolódó 
eljárást zártak le, amelyek volumene és 
összetettsége igen jelentős volt; 
hangsúlyozza azonban, hogy a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos ügyek esetében 
csökkent az eljárások átlagos időtartama, 
mivel a határozattal eldöntött ügyek 
időtartama jelenleg 18,8 hónap vagy 13,5 
hónap, attól függően, hogy sor kerül-e 
meghallgatásokra;

Or. ro

Módosítás 4
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a Bíróságon 2018-
ban volt az egy év alatt benyújtott új 
ügyek száma a legmagasabb (849), ami 
2017-hez képest 15%-os növekedést jelent; 
üdvözli a lezárt ügyek rekordszámát (760), 
ami 10%-os növekedést jelent az előző 
évhez képest;

Or. ro
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Módosítás 5
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli, hogy a Törvényszék 
először 2018-ban lépte túl az 1000 lezárt 
ügyet (1009 megoldott ügy); rámutat 
ugyanakkor arra, hogy a folyamatban 
lévő ügyek száma 2017-hez képest 
jelentősen, 12%-kal csökkent (2018. 
december 31-én 1333 folyamatban lévő 
ügy az előző évi 1508 ügyhöz képest);

Or. ro

Módosítás 6
Daniel Buda

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli, hogy folyamatosan 
növekszik az e-Curia alkalmazás 
felhasználóinak száma (2018-ban 4865 
felhasználói fiók, míg 2016-ban 4354), 
üdvözli továbbá, hogy 2016 óta 
valamennyi tagállam használja az e-Curia 
alkalmazást, ami azt mutatja, hogy sikerült 
hatékonyan felhívni a nyilvánosság 
figyelmét az alkalmazás létezésére és 
használatának előnyeire; hangsúlyozza, 
hogy a Törvényszéken 2018. december 1. 
óta kizárólag az e-Curián keresztül történik 
a felek képviselői és a Törvényszék közötti 
információcsere;

6. üdvözli, hogy folyamatosan 
növekszik az e-Curia alkalmazás 
felhasználóinak száma (2018-ban 4865 
felhasználói fiók, míg 2016-ban 4354), 
üdvözli továbbá, hogy 2016 óta 
valamennyi tagállam használja az e-Curia 
alkalmazást, ami azt mutatja, hogy sikerült 
hatékonyan felhívni a nyilvánosság 
figyelmét az alkalmazás létezésére, 
hatékonyságára, gyorsaságára és 
előnyeire; üdvözli, hogy a Törvényszéken 
2018. december 1. óta kizárólag az e-
Curián keresztül történik a felek képviselői 
és a Törvényszék között a jogi 
dokumentumok cseréje;

Or. ro

Módosítás 7



PE643.176v01-00 6/11 AM\1192495HU.docx

HU

Heidi Hautala

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. ösztönzi a Bíróságot, hogy 
közvetítse nyilvános meghallgatásait és a 
felvételeket tegye online hozzáférhetővé; 
úgy véli, hogy az átláthatóság ily módon 
való javítása összhangban lenne az 
EUMSZ 15. cikkével, és mindenki 
számára előnyös lenne, aki az Unióban a 
jog területén dolgozik vagy tanul;

Or. en

Módosítás 8
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli az Európai Unió 
igazságügyi hálózatának létrehozását, 
amely magában foglalja a tagállamok 
alkotmánybíróságait és legfelsőbb 
bíróságait, és amelyet a Bíróság koordinál;

8. kiemeli az Európai Unió 
igazságügyi hálózatának létrehozását, 
amely magában foglalja a tagállamok 
alkotmánybíróságait és legfelsőbb 
bíróságait, és amelyben a Bíróság 
koordináló szerepet játszik, és felszólít a 
hálózat fejlesztésére és javítására;

Or. cs

Módosítás 9
Daniel Buda

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. tudomásul veszi az intézmény 
adminisztratív struktúrájának belső 

9. tudomásul veszi az intézmény 
adminisztratív struktúrájának belső 
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átszervezését, amelyre 2018-ban került sor, 
és amely jelenleg négy helyett három 
főigazgatóság – egy igazgatási, egy 
többnyelvűségi főigazgatóság és egy 
tájékoztatási főigazgatóság – köré 
szerveződik; a cél jelentős szinergiák 
létrehozása és az Európai Bíróság 
szervezeti egységeinek jobb 
összehangolása igazságszolgáltatási 
tevékenységei mentén;

átszervezését, amelyre 2018-ban került sor, 
és amely jelenleg négy helyett három 
főigazgatóság – egy igazgatási, egy 
többnyelvűségi főigazgatóság és egy 
tájékoztatási főigazgatóság – köré 
szerveződik, lévén, hogy a kutatási és 
dokumentációs igazgatóság közvetlenül a 
Bíróság hivatalvezetője alá tartozik; a cél 
jelentős szinergiák létrehozása és az 
Európai Bíróság szervezeti egységeinek 
jobb összehangolása igazságszolgáltatási 
tevékenységei mentén;

Or. ro

Módosítás 10
Heidi Hautala

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. elismeri, hogy némileg tovább nőtt 
a vezető pozíciókban lévő nők aránya, 
amely a Bíróság 2018-as éves jelentése 
szerint 2018-ban 37,5% volt, szemben a 
2017-es 36%-kal és a 2016-os 35%-kal; 
megjegyzi azonban, hogy mind a Bíróság, 
mind a Törvényszék bírái között továbbra 
is kiegyensúlyozatlan a nők száma; 
ismételten arra ösztönzi a Tanács tagjait, 
hogy az EUMSZ 8. cikkében és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. 
cikkében foglalt elvekkel, valamint az 
(EU, Euratom) 2015/2422 és az (EU, 
Euratom) 2019/629 rendelet szerinti 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
kezeljék ezt a helyzetet azzal, hogy a bírák 
kinevezése során aktívan előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget;

Or. en

Módosítás 11
Daniel Buda
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Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. üdvözli a Bíróság által az 
esélyegyenlőség terén bevezetett 
intézkedéseket, amelyek arra ösztönözték 
a nőket, hogy ott töltsenek be 
álláshelyeket; e tekintetben kiemeli, hogy 
a nők a felsővezetői álláshelyek 40%-át és 
a középvezetői álláshelyek 37%-át töltik 
be; üdvözli a vezető beosztást betöltő nők 
számának növekedését, amely a 2017. évi 
36%-ról 2018-ban 37,5%-ra emelkedett;

Or. ro

Módosítás 12
Axel Voss

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. nem érti azonban, hogy szükség 
van-e a reformra, ami a Törvényszék bírái 
számának megkétszereződéséhez vezetett, 
amelyet Franklin Dehousse korábbi bíró 
(„Le Jeudi”, 2019. április 30.) és a 
Számvevőszék is nyíltan megkérdőjelezett, 
megállapítva, hogy a Törvényszéken már 
2016-ban történtek erőfeszítések a 
„jelentős ügyhátralék csökkentésére (...) a 
reform hatálybalépése előtt” (2017.évi 
különjelentés: „Az Európai Unió 
Bírósága ügykezelésének 
teljesítményértékelése”, 48. oldal, 90. 
bekezedés); ezzel összefüggésben a 
Számvevőszékkel együtt emlékeztet arra, 
hogy a közpénzekkel való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében 
„2020. december 26-ig az EUB-nak be 
kell számolnia az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak a 
Törvényszék működéséről, többek között 

törölve
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(...) a bírói létszám 56 főre emelésének 
szükséges voltáról” (2017. évi 
különjelentés, 15. o., 13. lábjegyzet).

Or. de

Módosítás 13
Daniel Buda

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. nem érti azonban, hogy szükség 
van-e a reformra, ami a Törvényszék bírái 
számának megkétszereződéséhez vezetett, 
amelyet Franklin Dehousse korábbi bíró 
(„Le Jeudi”, 2019. április 30.) és a 
Számvevőszék is nyíltan megkérdőjelezett, 
megállapítva, hogy a Törvényszéken már 
2016-ban történtek erőfeszítések a 
„jelentős ügyhátralék csökkentésére (...) a 
reform hatálybalépése előtt” (2017.évi 
különjelentés: „Az Európai Unió 
Bírósága ügykezelésének 
teljesítményértékelése”, 48. oldal, 90. 
bekezedés); ezzel összefüggésben a 
Számvevőszékkel együtt emlékeztet arra, 
hogy a közpénzekkel való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében 
„2020. december 26-ig az EUB-nak be 
kell számolnia az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak a 
Törvényszék működéséről, többek között 
(...) a bírói létszám 56 főre emelésének 
szükséges voltáról” (2017. évi 
különjelentés, 15. o., 13. lábjegyzet).

törölve

Or. ro

Módosítás 14
Heidi Hautala

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. nem érti azonban, hogy szükség 
van-e a reformra, ami a Törvényszék bírái 
számának megkétszereződéséhez vezetett, 
amelyet Franklin Dehousse korábbi bíró 
(„Le Jeudi”, 2019. április 30.) és a 
Számvevőszék is nyíltan megkérdőjelezett, 
megállapítva, hogy a Törvényszéken már 
2016-ban történtek erőfeszítések a 
„jelentős ügyhátralék csökkentésére (...) a 
reform hatálybalépése előtt” (2017.évi 
különjelentés: „Az Európai Unió 
Bírósága ügykezelésének 
teljesítményértékelése”, 48. oldal, 90. 
bekezedés); ezzel összefüggésben a 
Számvevőszékkel együtt emlékeztet arra, 
hogy a közpénzekkel való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében 
„2020. december 26-ig az EUB-nak be 
kell számolnia az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak a 
Törvényszék működéséről, többek között 
(...) a bírói létszám 56 főre emelésének 
szükséges voltáról” (2017. évi 
különjelentés, 15. o., 13. lábjegyzet).

törölve

Or. en

Módosítás 15
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. nem érti azonban, hogy szükség 
van-e a reformra, ami a Törvényszék bírái 
számának megkétszereződéséhez vezetett, 
amelyet Franklin Dehousse korábbi bíró 
(„Le Jeudi”, 2019. április 30.) és a 
Számvevőszék is nyíltan megkérdőjelezett, 
megállapítva, hogy a Törvényszéken már 
2016-ban történtek erőfeszítések a 
„jelentős ügyhátralék csökkentésére (...) a 
reform hatálybalépése előtt” (2017.évi 

10. nem érti azonban, hogy szükség 
van-e rá és hatékony-e a reform, ami a 
Törvényszék bírái számának 
megkétszereződéséhez vezetett, amelyet 
Franklin Dehousse korábbi bíró („Le 
Jeudi”, 2019. április 30.) és a 
Számvevőszék is nyíltan megkérdőjelezett, 
megállapítva, hogy a Törvényszéken már 
2016-ban történtek erőfeszítések a 
„jelentős ügyhátralék csökkentésére (...) a 
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különjelentés: „Az Európai Unió Bírósága 
ügykezelésének teljesítményértékelése”, 
48. oldal, 90. bekezedés); ezzel 
összefüggésben a Számvevőszékkel együtt 
emlékeztet arra, hogy a közpénzekkel való 
hatékony és eredményes gazdálkodás 
érdekében „2020. december 26-ig az EUB-
nak be kell számolnia az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a Törvényszék működéséről, 
többek között (...) a bírói létszám 56 főre 
emelésének szükséges voltáról” (2017. évi 
különjelentés, 15. o., 13. lábjegyzet).

reform hatálybalépése előtt” (2017.évi 
különjelentés: „Az Európai Unió Bírósága 
ügykezelésének teljesítményértékelése”, 
48. oldal, 90. bekezdés); ezzel 
összefüggésben a Számvevőszékkel együtt 
emlékeztet arra, hogy a közpénzekkel való 
hatékony és eredményes gazdálkodás 
érdekében „2020. december 26-ig az EUB-
nak be kell számolnia az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a Törvényszék működéséről, 
többek között (...) a bírói létszám 56 főre 
emelésének szükséges voltáról” (2017. évi 
különjelentés, 15. o., 13. lábjegyzet).

Or. cs


