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Pakeitimas 1
Daniel Buda

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
personalo paskirstymas pagal veiklos 
sektorius išlieka panašus kaip ir 
ankstesniais metais, t. y. bent 85 proc. 
užimtų etatų priklauso sektoriams, 
susijusiems su teisine ir lingvistine veikla; 
pažymi, kad atsižvelgiant į nuolat 
vykdomą teisminį darbą, dėl kurio būtina 
skubiai ir optimaliai užpildyti visus laisvus 
etatus, 2018 m. etatų užpildymo rodiklis 
išlieka labai aukštas (97 proc.); 

Or. ro

Pakeitimas 2
Daniel Buda

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia Teisingumo Teismo 
pastatų politikos veiksmingumą, kaip 
apibūdinta Europos Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 34/2018 „ES 
institucijų biuro patalpos. Be geros 
vadybos praktikos pavyzdžių, taip pat yra 
įvairių trūkumų“; šioje ataskaitoje 
nurodoma, kad vykdant tris pagrindinius 
Teisingumo Teismo pastatų statybos 
projektus pasiekta puikių rezultatų 
biudžeto ir tvarkaraščio laikymosi 
aspektais1a;
_________________
1a TT-4 (2001–2008 m.):Teismo rūmų 
atnaujinimas ir 4-asis Teismo pastatų 
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išplėtimo etapas (žiedas, galerija, A 
bokštas, B bokštas);TT-8 (2006–2013 
m.):pastatų priestatų renovacija ir 
modernizavimas („Erasmus“ = A 
priestatas, „Thomas More“ = B ir C 
priestatai);TT-9 (2013 m. – iki dabar):5-
asis pastatų išplėtimo etapas – 3-iasis 
bokštas.

Or. ro

Pakeitimas 3
Daniel Buda

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
sutrumpėjo vidutinė Teisingumo Teismo 
bylų nagrinėjimo trukmė (15,7 mėnesio, 
palyginti su 16,4 mėnesio 2017 m.), tačiau 
yra susirūpinęs dėl Bendrojo Teismo bylų 
nagrinėjimo trukmės – ji gerokai pailgėjo 
(20 mėnesių, palyginti su 16,3 mėnesio 
2017 m.), nors tai iš dalies ir galima 
paaiškinti tuo, kad 2018 m. buvo baigta 
keletas didelių ir labai sudėtingų 
konkurencijos bylų;

4. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
sutrumpėjo vidutinė Teisingumo Teismo 
bylų nagrinėjimo trukmė (15,7 mėnesio, 
palyginti su 16,4 mėnesio 2017 m.), tačiau 
yra susirūpinęs dėl Bendrojo Teismo bylų 
nagrinėjimo trukmės – ji gerokai pailgėjo 
(20 mėnesių, palyginti su 16,3 mėnesio 
2017 m.), nors tai iš dalies ir galima 
paaiškinti tuo, kad 2018 m. buvo baigta 
keletas didelių ir labai sudėtingų 
konkurencijos bylų; vis dėlto pabrėžia, kad 
vidutinė intelektinės nuosavybės 
bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo, t. y. 
bylų nagrinėjimo, kuris baigiamas 
priimant sprendimą, trukmė dabar siekia 
18,8 mėn. arba 13,5 mėn., atsižvelgiant į 
tai, ar rengiami klausymai;

Or. ro

Pakeitimas 4
Daniel Buda

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. 
Teisingumo Teisme buvo išimtiniai metai 
– per vienerius metus pradėtų bylų 
skaičius tais metais buvo didžiausias 
(849), o tai reiškia 15 proc. padidėjimą 
palyginti su 2017 m.; palankiai vertina 
tai, kad rekordiškai daug bylų buvo 
baigtos nagrinėti (760), t. y. 10 proc. 
daugiau nei ankstesniais metais;

Or. ro

Pakeitimas 5
Daniel Buda

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
Bendrasis Teismas pirmą kartą savo 
istorijoje viršijo 1000 baigtų nagrinėti 
bylų skaičių (1009 išspręstos bylos); kartu 
atkreipia dėmesį į tai, kad gerokai 
sumažėjo nagrinėjamų bylų skaičius, t. y. 
12 proc. palyginti su 2017 m. (2018 m. 
gruodžio 31 d. buvo 1333 nagrinėjamos 
bylos, palyginti su 1508 bylomis 
ankstesniais metais); 

Or. ro

Pakeitimas 6
Daniel Buda

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina tai, kad nuolat 
daugėja prisijungimų prie taikomosios 

6. džiaugiasi, kad nuolat daugėja 
užklausų dėl taikomosios programos „e-
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programos „e-Curia“ skaičius (prieigos 
paskyrų skaičius: 4 865 2018 m., palyginti 
su 4 354 2017 m.), ir tai, kad visos 
valstybės narės naudojosi taikomąja 
programa „e-Curia“, o tai rodo, kad 
padidintas visuomenės informuotumas 
apie tai, kad tokios taikomosios programos 
esama ir kad ji yra naudinga; pabrėžia, 
kad nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Bendrajame 
Teisme programa „e-Curia“ tapo vienintele 
šalių atstovų ir Bendrojo Teismo atstovų 
bendravimo priemone;

Curia“ paskyrų (2018 m. paskyrų skaičius 
buvo 4865, palyginti su 4354 paskyromis 
2017 m.), ir palankiai vertina tai, kad nuo 
2016 m. visose valstybėse narėse 
naudojama programa „e-Curia“, o tai rodo, 
kad imtasi veiksmingų priemonių siekiant 
didinti visuomenės informuotumą apie 
šios taikomosios programos egzistavimą, 
veiksmingumą, greitį ir privalumus; 
palankiai vertina tai, kad nuo 2018 m. 
gruodžio 1 d. Bendrajame Teisme 
programa „e-Curia“ tapo vienintele šalių 
atstovų ir Bendrojo Teismo 
atstovų keitimosi teisminiais dokumentais 
priemone;

Or. ro

Pakeitimas 7
Heidi Hautala

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Teismą transliuoti savo 
viešuosius klausymus ir padaryti jų įrašus 
prieinamus internetu; mano, kad šis 
skaidrumo didinimas atitiktų SESV 15 
straipsnį ir būtų naudingas visiems, kurie 
Sąjungoje dirba teisės srityje arba 
studijuoja teisę;

Or. en

Pakeitimas 8
Jiří Pospíšil

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad sukurtas 8. atkreipia dėmesį į tai, kad sukurtas 
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Europos Sąjungos teisminis tinklas, kuriam 
priklauso valstybių narių konstituciniai ir 
aukščiausieji teismai ir kurį koordinuoja 
Teisingumo Teismas;

Europos Sąjungos teisminis tinklas, kuriam 
priklauso valstybių narių konstituciniai ir 
aukščiausieji teismai ir kuriame 
koordinatoriaus vaidmenį atlieka 
Teisingumo Teismas, ir ragina šį tinklą 
plėtoti ir tobulinti;

Or. cs

Pakeitimas 9
Daniel Buda

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. atkreipia dėmesį į 2018 m. įvykdytą 
institucijos administracinės struktūros 
reorganizavimą, po kurio šiuo metu yra 
trys generaliniai direktoratai (vietoj 
keturių) – Administracijos generalinis 
direktoratas, Daugiakalbystės generalinis 
direktoratas ir Informacijos generalinis 
direktoratas. Reorganizacijos tikslas buvo 
sukurti didelę sinergiją ir geriau suderinti 
Teisingumo Teismo tarnybų darbą su jo 
vykdomos teisminės veiklos reikalavimais;

9. atkreipia dėmesį į 2018 m. įvykdytą 
institucijos administracinės struktūros 
reorganizavimą, po kurio šiuo metu yra 
trys generaliniai direktoratai (vietoj 
keturių) – Administracijos generalinis 
direktoratas, Daugiakalbystės generalinis 
direktoratas ir Informacijos generalinis 
direktoratas, o Tyrimų ir dokumentacijos 
direktoratas tiesiogiai pavaldus Teismo 
kancleriui; pažymi, kad reorganizacijos 
tikslas buvo paskatinti veiksmingesnį visų 
Teismo tarnybų bendradarbiavimą ir 
užtikrinti, kad tų tarnybų darbas būtų 
geriau suderintas su Teismo vykdomos 
teisminės veiklos reikalavimais;

Or. ro

Pakeitimas 10
Heidi Hautala

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pripažįsta, kad dar šiek tiek 
padidėjo moterų, einančių vadovaujamas 
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pareigas, procentinė dalis, kuri, remiantis 
2018 m. Teisingumo Teismo metine 
ataskaita, 2018 m. sudarė 37,5 proc., 
palyginti su 36 proc. 2017 m. ir 35 proc. 
2016 m.; tačiau atkreipia dėmesį į 
nuolatinį pusiausvyros trūkumą, turint 
omenyje tiek Teisingumo Teismo, tiek 
Bendrojo Teismo teisėjų moterų skaičių; 
dar kartą ragina Tarybos nares spręsti šią 
problemą aktyviai skatinant lyčių lygybę 
skiriant teisėjus vadovaujantis SESV 8 
straipsnyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje 
įtvirtintais principais ir laikantis pagal 
reglamentus (ES, Euratomas) 2015/2422 
ir (ES, Euratomas) 2019/629 prisiimtų 
įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 11
Daniel Buda

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. teigiamai vertina Teisingumo 
Teismo priemones lygių galimybių srityje, 
kurias taikant moterys buvo skatinamos 
užimti darbo vietas Teisme; šiuo atžvilgiu 
atkreipia dėmesį į tai, kad moterys užima 
40 proc. vadovaujamų pareigų ir 37 proc. 
vidurinės grandies vadovų pareigų; 
palankiai vertina tai, kad padidėjo 
vadovaujamas pareigas užimančių moterų 
skaičius, kuris 2018 m. padidėjo iki 
37,5 proc., palyginti su 36 proc. 2017 m.;

Or. ro

Pakeitimas 12
Axel Voss
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. vis dėlto abejoja dėl būtinybės 
vykdyti reformą, po kurios Bendrojo 
Teismo teisėjų skaičius padvigubėjo ir dėl 
kurios atvirai savo abejones išdėstė buvęs 
teisėjas Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 
2019 m. balandžio 30 d.), be to, Audito 
Rūmai teigė, kad Bendrasis Teismas 
pradėjo mažinti „didelį neišnagrinėtų bylų 
skaičių [...] iki 2016 m. pabaigos“, dar 
prieš įsigaliojant reformai (2017 m. 
specialioji ataskaita „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo bylų valdymo 
veiksmingumo peržiūra“, p. 48, 90 
punktas); atsižvelgdamas į tai, ir, kaip ir 
Audito Rūmai, siekdamas, kad viešosios 
lėšos būtų patikimai valdomos, primena, 
kad iki 2020 m. gruodžio 26 d. 
Teisingumo Teismas privalo pateikti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai ataskaitą apie Bendrojo Teismo 
veikimą, kurioje būtų aptariamas [...] 
būtinybė padidinti teisėjų skaičių iki 56 
teisėjų ir tokio padidinimo veiksmingumas 
[...]“ (minėta 2017 m. specialioji 
ataskaita, p. 15, 13 išnaša).

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 13
Daniel Buda

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. vis dėlto abejoja dėl būtinybės 
vykdyti reformą, po kurios Bendrojo 
Teismo teisėjų skaičius padvigubėjo ir dėl 
kurios atvirai savo abejones išdėstė buvęs 
teisėjas Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 
2019 m. balandžio 30 d.), be to, Audito 

Išbraukta.
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Rūmai teigė, kad Bendrasis Teismas 
pradėjo mažinti „didelį neišnagrinėtų bylų 
skaičių [...] iki 2016 m. pabaigos“, dar 
prieš įsigaliojant reformai (2017 m. 
specialioji ataskaita „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo bylų valdymo 
veiksmingumo peržiūra“, p. 48, 90 
punktas); atsižvelgdamas į tai, ir, kaip ir 
Audito Rūmai, siekdamas, kad viešosios 
lėšos būtų patikimai valdomos, primena, 
kad iki 2020 m. gruodžio 26 d. 
Teisingumo Teismas privalo pateikti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai ataskaitą apie Bendrojo Teismo 
veikimą, kurioje būtų aptariamas [...] 
būtinybė padidinti teisėjų skaičių iki 56 
teisėjų ir tokio padidinimo veiksmingumas 
[...]“ (minėta 2017 m. specialioji 
ataskaita, p. 15, 13 išnaša).

Or. ro

Pakeitimas 14
Heidi Hautala

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. vis dėlto abejoja dėl būtinybės 
vykdyti reformą, po kurios Bendrojo 
Teismo teisėjų skaičius padvigubėjo ir dėl 
kurios atvirai savo abejones išdėstė buvęs 
teisėjas Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 
2019 m. balandžio 30 d.), be to, Audito 
Rūmai teigė, kad Bendrasis Teismas 
pradėjo mažinti „didelį neišnagrinėtų bylų 
skaičių [...] iki 2016 m. pabaigos“, dar 
prieš įsigaliojant reformai (2017 m. 
specialioji ataskaita „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo bylų valdymo 
veiksmingumo peržiūra“, p. 48, 90 
punktas); atsižvelgdamas į tai, ir, kaip ir 
Audito Rūmai, siekdamas, kad viešosios 
lėšos būtų patikimai valdomos, primena, 
kad iki 2020 m. gruodžio 26 d. 

Išbraukta.
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Teisingumo Teismas privalo pateikti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai ataskaitą apie Bendrojo Teismo 
veikimą, kurioje būtų aptariamas [...] 
būtinybė padidinti teisėjų skaičių iki 56 
teisėjų ir tokio padidinimo veiksmingumas 
[...]“ (minėta 2017 m. specialioji 
ataskaita, p. 15, 13 išnaša).

Or. en

Pakeitimas 15
Jiří Pospíšil

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. vis dėlto abejoja dėl būtinybės 
vykdyti reformą, po kurios Bendrojo 
Teismo teisėjų skaičius padvigubėjo ir dėl 
kurios atvirai savo abejones išdėstė buvęs 
teisėjas Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 
2019 m. balandžio 30 d.), be to, Audito 
Rūmai teigė, kad Bendrasis Teismas 
pradėjo mažinti „didelį neišnagrinėtų bylų 
skaičių [...] iki 2016 m. pabaigos“, dar 
prieš įsigaliojant reformai (2017 m. 
specialioji ataskaita „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo bylų valdymo 
veiksmingumo peržiūra“, p. 48, 90 
punktas); atsižvelgdamas į tai, ir, kaip ir 
Audito Rūmai, siekdamas, kad viešosios 
lėšos būtų patikimai valdomos, primena, 
kad iki 2020 m. gruodžio 26 d. Teisingumo 
Teismas privalo pateikti Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą 
apie Bendrojo Teismo veikimą, kurioje 
būtų aptariamas [...] būtinybė padidinti 
teisėjų skaičių iki 56 teisėjų ir tokio 
padidinimo veiksmingumas [...]“ (minėta 
2017 m. specialioji ataskaita, p. 15, 13 
išnaša).

10. vis dėlto abejoja dėl būtinybės 
vykdyti reformą, po kurios Bendrojo 
Teismo teisėjų skaičius padvigubėjo ir dėl 
kurios atvirai savo abejones išdėstė buvęs 
teisėjas Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 
2019 m. balandžio 30 d.), ir dėl šios 
reformos veiksmingumo; be to, Audito 
Rūmai teigė, kad Bendrasis Teismas 
pradėjo mažinti „didelį neišnagrinėtų bylų 
skaičių [...] iki 2016 m. pabaigos“, dar 
prieš įsigaliojant reformai (2017 m. 
specialioji ataskaita „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo bylų valdymo 
veiksmingumo peržiūra“, p. 48, 90 
punktas); atsižvelgdamas į tai, ir, kaip ir 
Audito Rūmai, siekdamas, kad viešosios 
lėšos būtų patikimai valdomos, primena, 
kad iki 2020 m. gruodžio 26 d. Teisingumo 
Teismas privalo pateikti Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą 
apie Bendrojo Teismo veikimą, kurioje 
būtų aptariamas [...] būtinybė padidinti 
teisėjų skaičių iki 56 teisėjų ir tokio 
padidinimo veiksmingumas [...]“ (minėta 
2017 m. specialioji ataskaita, p. 15, 
13 išnaša).

Or. cs
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