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Amendamentul 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 1

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(1) În scopul de a consolida participarea 
tuturor judecătorilor la deciziile Marii 
Camere a Curții, este necesar să se 
mărească numărul celor care pot intra în 
compunerea acestui complet și să se 
elimine participarea sistematică a 
președinților camerelor de cinci judecători.

(1) În scopul de a extinde participarea 
tuturor judecătorilor și de a le permite să 
judece mai frecvent cauze atribuite Marii 
Camere a Curții, este necesar să se 
mărească numărul celor care pot intra în 
compunerea acestui complet și să se 
elimine participarea sistematică a 
președinților camerelor de cinci judecători.

Or. en

Amendamentul 6
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(1a) Augmentarea resurselor ar putea 
oferi o oportunitate pentru reorganizarea 
în ordinea priorității a procedurilor din 
categoria „alte cauze”, în special în 
cauzele privind concurența, când trebuie 
să se procedeze cu multă atenție pentru 
respectarea unor termene rezonabile.

Or. el

Amendamentul 7
Marietta Giannakou
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Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(1b) Majorarea numărului de judecători 
nu este suficientă pentru remedierea 
întârzierilor. Este, de asemenea, necesar 
ca unele dintre camere să fie orientate pe 
direcții mai specializate, ameliorându-se 
flexibilitatea și numărul cauzelor 
soluționate de Tribunal.  

Or. el

Amendamentul 8
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Considerentul 9

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9) În consecință, este necesar să se adopte 
măsurile care se impun pentru a face față 
acestei situații, iar posibilitatea, prevăzută 
de tratate, de a mări numărul de judecători 
ai Tribunalului este de natură să permită 
reducerea, în scurt timp, atât a volumului 
cauzelor aflate pe rol, cât și a duratei 
excesive a procedurilor în fața acestei 
instanțe.

(9) În consecință, este necesar să se adopte 
măsurile care se impun pentru a face față 
acestei situații, iar posibilitatea, prevăzută 
de tratate, de a mări numărul de judecători 
ai Tribunalului este de natură să permită 
reducerea, în scurt timp, atât a volumului 
cauzelor aflate pe rol, cât și a duratei 
excesive a procedurilor în fața acestei 
instanțe. În mod similar, alocarea mai 
eficace a cauzelor Tribunalului către 
camerele corespunzătoare ar putea limita 
semnificativ întârzierile înregistrate în 
desfășurarea procedurilor.

Or. el
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Amendamentul 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 9

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9) În consecință, este necesar să se adopte 
măsurile care se impun pentru a face față 
acestei situații, iar posibilitatea, prevăzută 
de tratate, de a mări numărul de judecători 
ai Tribunalului este de natură să permită 
reducerea, în scurt timp, atât a volumului 
cauzelor aflate pe rol, cât și a duratei 
excesive a procedurilor în fața acestei 
instanțe.

(9) În consecință, este necesar să se adopte 
măsurile care se impun pentru a face față 
acestei situații, iar posibilitatea, prevăzută 
de tratate, de a mări numărul de judecători 
ai Tribunalului de la 27 la 39 este de natură 
să permită reducerea, în scurt timp, atât a 
volumului cauzelor aflate pe rol, cât și a 
duratei excesive a procedurilor în fața 
acestei instanțe.

Or. en

Amendamentul 10
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9a) Judecătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a anunța, în cursul 
deliberărilor Curții, că intenționează să 
exprime o opinie divergentă cu privire la 
sentință sau la motivele pe care se 
întemeiază aceasta, de publicat împreună 
cu sentința. Această posibilitate, existentă 
în cazul multor Curți Constituționale ale 
statelor membre ale Uniunii Europene și 
în cel al Curții Europene a Drepturilor 
Omului, constituie o garanție a faptului 
că opinia publică a ajuns să conștientizeze 
că nu există un răspuns unic la 
chestiunea înaintată Curții, că sunt de 
conceput alternative valabile din punct de 
vedere juridic și că poate, așadar, avea o 
influență asupra viitoarei practici 
juridice. Ea contribuie, de asemenea, la o 
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mai bună înțelegere și, în cadrul unui 
sistem de drept bazat în mare măsură pe 
jurisprudență, cum este acela al Uniunii 
Europene, la o mai bună interpretare și 
punere în aplicare a constatărilor Curții.
Opiniile divergente trebuie utilizate într-
un mod care să asigure Curții autoritatea 
necesară și să nu compromită caracterul 
secret al deliberărilor. Ele trebuie să 
implice exclusiv inițiativa și 
responsabilitatea judecătorului în cauză. 
În același timp, ele permit majorității să 
indice motivele hotărârii sale într-un mod 
clar și direct. Experiența a arătat că ele 
nu subminează reputația instanțelor în 
cadrul cărora sunt exprimate, deoarece 
modalitățile de exprimare sunt integral de 
resortul acestora.

Or. en

Amendamentul 11
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9a) Odată ce numărul de judecători al 
Tribunalului va fi fost mărit, se va pune, 
firesc, problema alegerii acestora. 
Referitor la sistemul de desemnare a 
judecătorilor, statele membre ar trebui să 
convină anumite norme care să ofere 
toate garanțiile în materie de 
independență și imparțialitate, 
competență și calitate a persoanelor 
numite, precum și egalitate și echilibru în 
ceea ce privește statul lor de origine. 

Or. pt
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Amendamentul 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9a) Schema de numire a judecătorilor 
Tribunalului ar trebui modificată pentru 
a oglindi un echilibru între obiectivul de a 
asigura o reprezentare optimă a tuturor 
sistemelor de drept naționale și 
necesitatea de a răspunde cerințelor unui 
Tribunal structurat din ce în ce mai mult 
pe camere specializate pentru fiecare 
domeniu. În acest scop, jumătate dintre 
judecării aleși (cu alte cuvinte, șase dintre 
aceștia) ar trebui numiți în concordanță 
cu o procedură care satisface această 
nevoie de specializare.

Or. en

Amendamentul 13
Morten Messerschmidt
în numele Grupului EFD

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9a) În cazurile de importanță majoră 
înaintate Curții de Justiție, mai exact în 
cazurile privind chestiunile fundamentale 
legate de ordinea juridică a Uniunii 
Europene, ar trebui ca un judecător să 
aibă posibilitatea de a anunța, în cursul 
deliberărilor Curții, că intenționează să 
pronunțe o opinie divergentă cu privire la 
hotărâre sau la motivele pe care este 
bazată aceasta, care urmează a fi 
publicată o dată cu hotărârea. Această 
posibilitate, existentă în cazul multor 
Curți Constituționale ale statelor membre 
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ale Uniunii Europene și în cel al Curții 
Europene a Drepturilor Omului, 
constituie o garanție a faptului că opinia 
publică este conștientă că nu există un 
răspuns unic la chestiunea înaintată 
Curții, că sunt de conceput alternative 
valabile din punct de vedere juridic și că 
poate, așadar, avea o influență asupra 
viitoarei practici juridice. Ea contribuie, 
de asemenea, la o mai bună înțelegere și, 
în cadrul unui sistem de drept bazat în 
mare măsură pe jurisprudență, cum este 
acela al Uniunii Europene, la o mai bună 
interpretare și punere în aplicare a 
constatărilor Curții. Opiniile divergente 
trebuie utilizate într-un mod care să 
asigure Curții autoritatea necesară și să 
nu compromită caracterul secret al 
deliberărilor. Ele trebuie să implice 
exclusiv inițiativa și responsabilitatea 
judecătorului în cauză. În același timp, 
ele permit majorității să indice motivele 
hotărârii sale într-un mod clar și direct. 
Experiența a arătat că ele nu subminează 
reputația instanțelor în cadrul cărora sunt 
exprimate, deoarece modalitățile de 
exprimare sunt integral de resortul 
acestora.

Or. en

Amendamentul 14
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9b) Pentru a permite Tribunalului să 
funcționeze mai eficient și să asigure că 
procedurile se pot desfășura și finaliza în 
limitele unor termene rezonabile, 
Tribunalul poate constitui camere 
specializate, în cadrul cărora aceste 
deziderate pot fi garantate prin numărul 
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de proceduri făcând parte dintr-un 
domeniu dat.

Or. pt

Amendamentul 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9b) Principiul de bază ar trebui să fie 
acela că, printre judecătorii Tribunalului, 
ar trebui să se numere cel puțin câte unul 
și cel mult câte doi cetățeni ai fiecărui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 16
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9c) În ceea ce privește organizarea 
Tribunalului, funcția de vicepreședinte ar 
trebui instituită, urmând abordarea 
adoptată de Curtea de Justiție, cu scopul 
de a oferi asistență președintelui.

Or. pt

Amendamentul 17
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Considerentul 9d (nou)
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Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9d) În cadrul procedurilor desfășurate la 
Curtea de Justiție, judecătorilor ar trebui 
să li se permită să anunțe, în cursul 
deliberărilor Curții, că intenționează să 
exprime o opinie divergentă cu privire la 
sentință sau la motivele pe care se 
întemeiază aceasta, de publicat împreună 
cu sentința. Această posibilitate există în 
cazul mai multor instanțe naționale și 
internaționale, fără ca prin aceasta 
reputația și autoritatea lor să fi fost 
subminată. Dimpotrivă, această soluție 
contribuie la progresul practicii judiciare, 
oferă garanții în sensul unei mai mari 
transparențe și servește la consolidarea 
legitimității democratice a instanțelor, 
fapt deosebit de important în acest caz, dat 
fiind că sistemul juridic în cauză este unul 
în care jurisprudența constituie o 
componentă importantă.

Or. pt

Amendamentul 18
Roberto Gualtieri

Propunere de regulament
Considerentul 10

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(10) Pentru ca tribunalele specializate să 
poată continua să funcționeze în mod 
satisfăcător în absența unui judecător 
care este împiedicat să participe la 
soluționarea cauzelor pentru o perioadă 
prelungită, fără să se afle totuși într-o 
situație de invaliditate considerată totală, 
se impune să se prevadă posibilitatea de a 
afecta judecători ad-interim pe lângă 
aceste tribunale.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 19
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Considerentul 10

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(10) Pentru ca tribunalele specializate să 
poată continua să funcționeze în mod 
satisfăcător în absența unui judecător care 
este împiedicat să participe la soluționarea 
cauzelor pentru o perioadă prelungită, fără 
să se afle totuși într-o situație de 
invaliditate considerată totală, se impune să 
se prevadă posibilitatea de a afecta 
judecători ad-interim pe lângă aceste 
tribunale.

(10) Pentru ca tribunalele specializate să 
poată continua să funcționeze în mod 
satisfăcător în absența unui judecător care 
este împiedicat să participe la soluționarea 
cauzelor pentru o perioadă prelungită, fără 
să se afle totuși într-o situație de 
invaliditate considerată totală, se impune să 
se prevadă posibilitatea de a afecta 
judecători ad-interim pe lângă aceste 
tribunale. Sistemul de desemnare a 
judecătorilor ad interim ar trebui să ofere 
toate garanțiile în materie de 
independență și imparțialitate, 
competență și calitate a persoanelor 
numite, precum și egalitate și echilibru în 
ceea ce privește statul lor de origine.

Or. pt

Amendamentul 20
Morten Messerschmidt
în numele Grupului EFD

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(10a) Pentru a evita orice îndoieli cu 
privire la autoritatea judecătorilor ad 
interim, este de cea mai mare importanță 
ca aceștia să fie aleși astfel încât să nu se 
compromită autoritatea Curții și să se 
asigure deplina lor independență.

Or. en
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Amendamentul 21
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – paragraful 2

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Vicepreședintele îl asistă pe președintele 
Tribunalului. El îl înlocuiește în caz de 
împiedicare sau în cazul în care funcția de 
președinte este vacantă ori la cererea 
acestuia.

Vicepreședintele îl asistă pe președintele 
Tribunalului. El îl înlocuiește în caz de 
împiedicare sau în cazul în care funcția de 
președinte este vacantă. De asemenea, el 
poate înlocui președintele, la cererea 
acestuia, cu excepția cazurilor în care 
sarcinile de îndeplinit sunt cele 
menționate la articolul 39 sau când este 
vorba de prezidarea Curții și a 
Tribunalului reunite în plen.

Or. pt

Amendamentul 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

1a. Articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:
„În cazul în care, la fiecare trei ani, o 
parte dintre judecători sunt înlocuiți, se 
înlocuiesc alternativ câte 20 și, respectiv, 
câte 19 judecători.”

Or. en

Amendamentul 23
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

4a. La articolul 35 se adaugă următorul 
alineat:
„În cazul în care un judecător declară, în 
cadrul deliberărilor Curții de Justiție, că 
nu este de acord cu sentința care urmează 
să fie pronunțată sau cu motivele pe care 
se întemeiază aceasta, el este îndrituit să 
exprime o opinie divergentă. Opinia 
respectivă se publică odată cu hotărârea. 
Aplicarea normelor privind 
admisibilitatea și procedura detaliată de 
exprimare a unor astfel de opinii se 
stabilesc în Regulamentul de procedură al 
Curții de Justiție.”

Or. pt

Amendamentul 24
Morten Messerschmidt
în numele Grupului EFD

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

4a. La articolul 35 se adaugă următorul 
alineat:
„În cauzele ce au ca obiect aspecte 
fundamentale ale ordinii de drept a 
Uniunii Europene, atunci când un 
judecător declară, în cadrul deliberărilor 
Curții de Justiție, că nu este de acord cu 
sentința care urmează să fie pronunțată 
sau cu motivele pe care se întemeiază 
aceasta, el este îndrituit să exprime o 
opinie divergentă. Opinia respectivă se 
publică odată cu hotărârea. Aplicarea 
normelor privind admisibilitatea și 
procedura detaliată de exprimare a unor 
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astfel de opinii se stabilesc în 
Regulamentul de procedură.”

Or. en

Amendamentul 25
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

6a. Articolul 47 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
Articolele 9a, 14 și 15, articolul 17 
alineatele (1), (2), (4) și (5) și articolul 18 
se aplică Tribunalului și membrilor săi.

Or. pt

Amendamentul 26
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

7. La articolul 48, numărul „douăzeci și 
șapte” se înlocuiește cu numărul „treizeci 
și nouă”.

7. Articolul 48 se înlocuiește cu următorul
text:

„Tribunalul este alcătuit din 39 de 
judecători.”
Atunci când, la fiecare trei ani, o parte 
dintre judecători sunt înlocuiți, se 
înlocuiesc alternativ câte 20 și, respectiv, 
câte 19 judecători.”

Or. pt
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Amendamentul 27
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

7a. La articolul 48 se adaugă următorul 
alineat:
Consiliul întocmește o listă asimetrică 
pentru alegerea prin rotație a 
judecătorilor suplimentari. Șase dintre 
cele 12 posturi de judecător se alocă 
permanent celui mai mare stat, restul 
fiind alocate, prin rotație, celorlalte state 
membre.

Or. en

Amendamentul 28
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7b (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

7b. La articolul 48 se adaugă următorul 
alineat:
Statele membre sunt reprezentate de cel 
puțin un judecător, dar nu mai mult de 
doi judecători având cetățenia lor.

Or. en

Amendamentul 29
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)
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Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

7a. La articolul 50 se inserează următorul 
al doilea alineat nou:
Pentru a face față situațiilor în care există 
un număr mare de cauze pendinte de un 
anumit tip, Tribunalul poate institui un 
număr adecvat de camere specializate, 
cărora să le fie alocate procedurile de 
tipul în cauză. Numărul de camere 
specializate nu poate fi mai mic de două.
Actualele alineate (2) și (3) ale articolului 
50 devin alineatele (3) și (4).

Or. pt

Amendment 30
Roberto Gualtieri

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

8. Articolul 62c se completează cu 
următorul paragraf:

eliminat

„Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În 
acest caz, Parlamentul European și 
Consiliul stabilesc condițiile în care sunt 
numiți judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia.”

Or. it
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Amendamentul 31
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia.

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia. Pentru a garanta 
autoritatea neștirbită a sentințelor Curții, 
aceste prevederi asigură, de asemenea, că, 
în ceea ce privește activitatea lor 
profesională, judecătorii ad interim se 
bucură de aceleași drepturi ca judecătorii 
permanenți.

Or. en

Amendamentul 32
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
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pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia.

pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia. În plus, aceste 
prevederi asigură că judecătorii ad 
interim se bucură de drepturi comparabile 
și sunt îndrituiți să ocupe aceleași funcții 
ca judecătorii permanenți, pentru a 
garanta autoritatea neștirbită a 
sentințelor Curții.

Or. en

Amendamentul 33
Morten Messerschmidt
în numele Grupului EFD

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia.

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor. În acest 
caz, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc condițiile în care sunt numiți 
judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia. În plus, aceste 
prevederi asigură că judecătorii ad 
interim se bucură de aceleași drepturi și 
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sunt îndrituiți să ocupe aceleași funcții ca 
judecătorii permanenți, pentru a garanta 
autoritatea neștirbită a sentințelor Curții.

Or. en

(This amendment replaces Amendment 4 of the draft opinion (PE 470.092 v01-00))

Amendamentul 34
Roberto Gualtieri

Propunere de regulament
Articolul 2

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

În anexa I la Protocolul privind Statutul 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
articolul 2, al cărui text actual va 
reprezenta alineatul (1), se completează 
cu alineatul (2), cu următorul cuprins: 
„(2)

eliminat

2. "În plus față de judecătorii menționați 
la alineatul (1) primul paragraf sunt 
desemnați judecători ad-interim pentru a 
asigura înlocuirea celor care, fără a se 
afla într-o situație de invaliditate 
considerată totală, sunt împiedicați totuși 
pentru mult timp să participe la 
soluționarea cauzelor.”

Or. it

Amendamentul 35
Roberto Gualtieri

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Punctele 4, 6, 7 și 8 ale articolului 1, 
precum și articolul 2 intră în vigoare în 
prima zi a lunii următoare datei publicării 
prezentului regulament în Jurnalul Oficial 

Punctele 4, 6 și 7 ale articolului 1 intră în 
vigoare în prima zi a lunii următoare datei 
publicării prezentului regulament în 
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al Uniunii Europene. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Or. it

Amendamentul 36
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

2a. Cei 12 judecători numiți după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament își 
preiau funcțiile imediat după depunerea 
jurământului. Șase dintre aceștia se aleg 
în mod aleatoriu, iar mandatul lor 
încetează la șase ani de la prima înlocuire 
a unei părți dintre membrii Tribunalului 
de după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Mandatul celorlalți șase 
judecători încetează la șase ani de la cea 
de a doua înlocuire a unei părți dintre 
membrii Tribunalului de după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en


