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Amendement 1
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de verdeling van het 
personeel per activiteitensector 
vergelijkbaar blijft met die van de 
voorgaande jaren, waarbij ten minste 
85 % van de ambten worden bezet in het 
kader van de gerechtelijke en 
linguïstische activiteiten; merkt op dat de 
bezettingsgraad van de ambten in 2018 
nog steeds zeer hoog is (97 %) als gevolg 
van de aanhoudende gerechtelijke 
werkzaamheden, die een snelle en 
optimale aanwerving voor alle vacatures 
nodig maakt;

Or. ro

Amendement 2
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het efficiënte 
gebouwenbeleid van het Hof, dat 
beschreven wordt in speciaal verslag nr. 
34/2018 van de Europese Rekenkamer 
met als titel "Kantoorruimte van de EU-
instellingen — Enkele goede 
beheerspraktijken, maar ook diverse 
tekortkomingen", waar uitstekende 
resultaten worden opgetekend met 
betrekking tot de eerbiediging van de 
begroting en de voltooiing volgens het 
tijdschema van de drie grote 
gebouwenprojecten van het Hof1 bis;
_________________
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1 bis CJ4 (2001-2008): renovatie van het 
Palais en vierde uitbreiding van de 
gebouwen van het Hof (Anneau, Galerij, 
toren A, toren B); CJ8 (2006-2013): 
renovatie en modernisering van de 
bijgebouwen (Erasmus = bijgebouw A, 
Thomas More = bijgebouwen B en C); 
CJ9 (sinds 2013): realisering van een 
vijfde uitbreiding - derde toren.

Or. ro

Amendement 3
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
gemiddelde duur van de procedures bij het 
Hof van Justitie is afgenomen in 2018 
(15,7 maanden, vergeleken met 16,4 
maanden in 2017), maar acht het 
zorgwekkend dat de gemiddelde duur van 
de procedures bij het Gerecht sterk is 
toegenomen (20 maanden, vergeleken met 
16,3 maanden in 2017), ook al kan dit 
deels worden verklaard door het feit dat er 
in 2018 diverse mededingingszaken zijn 
afgehandeld waarvan de omvang en 
complexiteit aanzienlijk waren;

4. is ingenomen met het feit dat de 
gemiddelde duur van de procedures bij het 
Hof van Justitie is afgenomen in 2018 
(15,7 maanden, vergeleken met 
16,4 maanden in 2017), maar acht het 
zorgwekkend dat de gemiddelde duur van 
de procedures bij het Gerecht sterk is 
toegenomen (20 maanden, vergeleken met 
16,3 maanden in 2017), ook al kan dit 
deels worden verklaard door het feit dat er 
in 2018 diverse mededingingszaken zijn 
afgehandeld waarvan de omvang en 
complexiteit aanzienlijk waren; benadrukt 
evenwel het feit dat de gemiddelde duur 
van procedures voor intellectuele-
eigendomszaken is gedaald, met een duur 
voor zaken die worden beslecht met een 
besluit, van 18,8 of 13,5 maanden, 
afhankelijk van de vraag of hoorzittingen 
worden gehouden;

Or. ro

Amendement 4
Daniel Buda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het Hof van Justitie 
in de loop van 2018 eenmalig het hoogste 
aantal nieuw ingeleide zaken in één jaar 
heeft gehad (849), een stijging van 15 % 
ten opzichte van 2017; is ingenomen met 
het recordaantal afgesloten zaken (760), 
een stijging van 10 % ten opzichte van het 
voorgaande jaar;

Or. ro

Amendement 5
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is ingenomen met het feit dat het 
Gerecht in 2018 voor het eerst in de 
geschiedenis de drempel heeft 
overschreden van 1 000 afgesloten zaken 
(1 009 afgehandelde zaken); wijst 
tegelijkertijd op een aanzienlijke 
vermindering van het aantal hangende 
zaken, met 12 % ten opzichte van 2017 
(1 333 hangende zaken op 31 december 
2018, tegenover 1 508 in het voorgaande 
jaar).

Or. ro

Amendement 6
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement



PE643.176v01-00 6/12 AM\1192495NL.docx

NL

6. is verheugd over de aanhoudende 
groei van het aantal toegangsaccounts voor 
de applicatie “e-Curia” (4 865 in 2018, 
vergeleken met 4 354 in 2017) en het feit 
dat alle lidstaten sinds 2016 gebruikmaken 
van e-Curia, waaruit blijkt dat nu meer 
burgers de applicatie kennen en op de 
hoogte zijn van de voordelen ervan; 
benadrukt dat e-Curia bij het Gerecht sinds 
1 december 2018 het enige mechanisme is 
voor uitwisseling tussen de 
vertegenwoordigers van de partijen en het 
Gerecht;

6. is verheugd over de aanhoudende 
groei van het aantal toegangsaccounts voor 
de applicatie “e-Curia” (4 865 in 2018, 
vergeleken met 4 354 in 2017) en het feit 
dat alle lidstaten sinds 2016 gebruikmaken 
van e-Curia, waaruit blijkt dat effectieve 
actie is ondernomen om de bekendheid bij 
de burgers met het bestaan, de efficiëntie, 
de snelheid en de voordelen van de 
applicatie te verbeteren; is tevreden met 
het feit dat e-Curia bij het Gerecht sinds 
1 december 2018 het enige mechanisme is 
voor de uitwisseling van gerechtelijke 
documenten tussen de vertegenwoordigers 
van de partijen en het Gerecht;

Or. ro

Amendement 7
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. moedigt het Hof ertoe aan zijn 
openbare hoorzittingen uit te zenden en 
de opnamen hiervan online ter 
beschikking te stellen; is van mening dat 
deze verbetering van de transparantie in 
overeenstemming zou zijn met artikel 15 
VWEU en ten goede zou komen aan 
iedereen die op juridisch gebied actief is 
of studeert in de Unie;

Or. en

Amendement 8
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement
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8. wijst op de oprichting van het 
“Europees justitieel netwerk”, dat de 
constitutionele hoven en de hoogste 
rechterlijke instanties van de lidstaten 
omvat, waarvan de coördinatie bij het Hof 
van Justitie ligt;

8. wijst op de oprichting van het 
“Europees justitieel netwerk”, dat de 
constitutionele hoven en de hoogste 
rechterlijke instanties van de lidstaten 
omvat, met een coördinerende rol voor het 
Hof van Justitie, en verzoekt om de 
verdere ontwikkeling en verbetering 
hiervan;

Or. cs

Amendement 9
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt nota van de interne 
reorganisatie in 2018 van de 
administratieve structuur van de instelling, 
die nu rond drie in plaats van vier 
directoraten-generaal is georganiseerd, 
namelijk een directoraat-generaal 
Administratie, een directoraat-generaal 
Meertaligheid en een directoraat-generaal 
Informatie; wijst op het doel hiervan, te 
weten de totstandbrenging van belangrijke 
synergieën en een betere afstemming van 
de diensten van het Hof van Justitie op de 
vereisten van zijn gerechtelijke activiteit;

9. neemt nota van de interne 
reorganisatie in 2018 van de 
administratieve structuur van de instelling, 
die nu rond drie in plaats van vier 
directoraten-generaal is georganiseerd, 
namelijk een directoraat-generaal 
Administratie, een directoraat-generaal 
Meertaligheid en een directoraat-generaal 
Informatie, waarbij het directoraat 
Onderzoek en Documentatie rechtstreeks 
verantwoording aflegt aan de griffier van 
het Hof; wijst op het doel hiervan, te weten 
de totstandbrenging van belangrijke 
synergieën en een betere afstemming van 
de diensten van het Hof van Justitie op de 
vereisten van zijn gerechtelijke activiteit;

Or. ro

Amendement 10
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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9 bis. neemt kennis van het feit dat het 
percentage vrouwen in 
managementfuncties, dat volgens het 
jaarverslag van de Rekenkamer van 2018 
in dat jaar 37,5 % bedroeg, tegenover 
36 % in 2017 en 35 % in 2016, licht is 
toegenomen; wijst echter op het 
aanhoudende onevenwicht wat het aantal 
vrouwen betreft onder de rechters zowel 
van het Hof van Justitie als van het 
Gerecht; spoort de leden van de Raad er 
nogmaals toe aan deze situatie aan te 
pakken door gendergelijkheid bij de 
benoeming van rechters actief te 
bevorderen, overeenkomstig de beginselen 
van artikel 8 VWEU en artikel 23 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de verplichtingen die 
zijn aangegaan in het kader van 
Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 en 
Verordening (EU, Euratom) 2019/629;

Or. en

Amendement 11
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is ingenomen met de maatregelen 
die het Hof van Justitie heeft ingevoerd op 
het gebied van gelijke kansen, die ertoe 
geleid hebben dat vrouwen worden 
aangemoedigd posten binnen de instelling 
te bekleden; wijst er in verband hiermee 
op dat vrouwen 40 % van de hogere 
leidinggevende posten bekleden en 37 % 
van de posten in het middenkader; is 
tevreden met de toename van het aantal 
vrouwen op managementposten, dat in 
2018 is gestegen tot 37,5 %, tegenover 
36 % in 2017;

Or. ro
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Amendement 12
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. betwijfelt evenwel de noodzaak van 
de hervorming die heeft geleid tot de 
verdubbeling van het aantal rechters bij 
het Gerecht, die openlijk in twijfel werd 
getrokken door voormalig rechter 
Franklin Dehousse (“Le Jeudi”, 30 april 
2019), alsook door de Rekenkamer die 
vaststelde dat het Gerecht eind 2016, 
voordat de hervorming in werking trad, 
begonnen was zijn “aanzienlijke 
achterstand bij de behandeling van 
rechtszaken” te verminderen (speciaal 
verslag 2017 “Doelmatigheidsonderzoek 
van het beheer van rechtszaken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie”, 
blz. 48, punt 90); herinnert er in dit 
verband aan, zoals de Rekenkamer reeds 
heeft gedaan, dat het Hof van Justitie, met 
het oog op een goed beheer van publieke 
middelen, “uiterlijk 26 december 2020 [...] 
verslag [moet] uitbrengen aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de werking van het 
Gerecht, namelijk [...] de noodzaak en de 
effectiviteit van de uitbreiding van het 
aantal rechters tot 56” (zie het reeds 
aangehaalde speciaal verslag uit 2017, 
blz. 15, voetnoot 13).

Schrappen

Or. de

Amendement 13
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. betwijfelt evenwel de noodzaak van 
de hervorming die heeft geleid tot de 
verdubbeling van het aantal rechters bij 
het Gerecht, die openlijk in twijfel werd 
getrokken door voormalig rechter 
Franklin Dehousse (“Le Jeudi”, 30 april 
2019), alsook door de Rekenkamer die 
vaststelde dat het Gerecht eind 2016, 
voordat de hervorming in werking trad, 
begonnen was zijn “aanzienlijke 
achterstand bij de behandeling van 
rechtszaken” te verminderen (speciaal 
verslag 2017 “Doelmatigheidsonderzoek 
van het beheer van rechtszaken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie”, 
blz. 48, punt 90); herinnert er in dit 
verband aan, zoals de Rekenkamer reeds 
heeft gedaan, dat het Hof van Justitie, met 
het oog op een goed beheer van publieke 
middelen, “uiterlijk 26 december 2020 [...] 
verslag [moet] uitbrengen aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de werking van het 
Gerecht, namelijk [...] de noodzaak en de 
effectiviteit van de uitbreiding van het 
aantal rechters tot 56” (zie het reeds 
aangehaalde speciaal verslag uit 2017, 
blz. 15, voetnoot 13).

Schrappen

Or. ro

Amendement 14
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. betwijfelt evenwel de noodzaak van 
de hervorming die heeft geleid tot de 
verdubbeling van het aantal rechters bij 
het Gerecht, die openlijk in twijfel werd 
getrokken door voormalig rechter 
Franklin Dehousse (“Le Jeudi”, 30 april 
2019), alsook door de Rekenkamer die 

Schrappen
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vaststelde dat het Gerecht eind 2016, 
voordat de hervorming in werking trad, 
begonnen was zijn “aanzienlijke 
achterstand bij de behandeling van 
rechtszaken” te verminderen (speciaal 
verslag 2017 “Doelmatigheidsonderzoek 
van het beheer van rechtszaken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie”, 
blz. 48, punt 90); herinnert er in dit 
verband aan, zoals de Rekenkamer reeds 
heeft gedaan, dat het Hof van Justitie, met 
het oog op een goed beheer van publieke 
middelen, “uiterlijk 26 december 2020 [...] 
verslag [moet] uitbrengen aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de werking van het 
Gerecht, namelijk [...] de noodzaak en de 
effectiviteit van de uitbreiding van het 
aantal rechters tot 56” (zie het reeds 
aangehaalde speciaal verslag uit 2017, 
blz. 15, voetnoot 13).

Or. en

Amendement 15
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. betwijfelt evenwel de noodzaak van 
de hervorming die heeft geleid tot de 
verdubbeling van het aantal rechters bij het 
Gerecht, die openlijk in twijfel werd 
getrokken door voormalig rechter Franklin 
Dehousse (“Le Jeudi”, 30 april 2019), 
alsook door de Rekenkamer die vaststelde 
dat het Gerecht eind 2016, voordat de 
hervorming in werking trad, begonnen was 
zijn “aanzienlijke achterstand bij de 
behandeling van rechtszaken” te 
verminderen (speciaal verslag 2017 
“Doelmatigheidsonderzoek van het beheer 
van rechtszaken bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie”, blz. 48, punt 90); 
herinnert er in dit verband aan, zoals de 

10. betwijfelt evenwel de noodzaak en 
de doeltreffendheid van de hervorming die 
heeft geleid tot de verdubbeling van het 
aantal rechters bij het Gerecht, die openlijk 
in twijfel werd getrokken door voormalig 
rechter Franklin Dehousse (“Le Jeudi”, 
30 april 2019), alsook door de Rekenkamer 
die vaststelde dat het Gerecht eind 2016, 
voordat de hervorming in werking trad, 
begonnen was zijn “aanzienlijke 
achterstand bij de behandeling van 
rechtszaken” te verminderen (speciaal 
verslag 2017 “Doelmatigheidsonderzoek 
van het beheer van rechtszaken bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie”, blz. 
48, punt 90); herinnert er in dit verband 
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Rekenkamer reeds heeft gedaan, dat het 
Hof van Justitie, met het oog op een goed 
beheer van publieke middelen, “uiterlijk 26 
december 2020 [...] verslag [moet] 
uitbrengen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de werking 
van het Gerecht, namelijk [...] de noodzaak 
en de effectiviteit van de uitbreiding van 
het aantal rechters tot 56” (zie het reeds 
aangehaalde speciaal verslag uit 2017, blz. 
15, voetnoot 13).

aan, zoals de Rekenkamer reeds heeft 
gedaan, dat het Hof van Justitie, met het 
oog op een goed beheer van publieke 
middelen, “uiterlijk 26 december 2020 [...] 
verslag [moet] uitbrengen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over 
de werking van het Gerecht, namelijk [...] 
de noodzaak en de effectiviteit van de 
uitbreiding van het aantal rechters tot 56” 
(zie het reeds aangehaalde speciaal verslag 
uit 2017, blz. 15, voetnoot 13).

Or. cs


