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Amendamentul 1 
Inés Ayala Sender 
în numele Grupului S&D 
 

Raport A8-0111/2015 
Ryszard Czarnecki 
Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. constată că, în 2013, Tribunalul Funcției 

Publice a înregistrat, în raport cu 2012, o 
scădere a numărului de cauze noi și o 
creștere a cauzelor pendinte și finalizate; 
consideră că, în ciuda acestor rezultate 
slabe, eliminarea Tribunalului Funcției 

Publice este o măsură inadecvată pentru 
soluționarea blocajului pe termen lung al 
Consiliului; 

8. constată că, în 2013, Tribunalul Funcției 

Publice a finalizat 184 de cauze, față de 
121 în 2012 (și anume, o creștere de 52 
%), reducând, astfel, numărul cauzelor 
pendinte cu 24 (și anume, o scădere a 
numărului de dosare de 11 %); consideră 
că eliminarea Tribunalului Funcției Publice 
este o măsură inadecvată pentru 
soluționarea blocajului pe termen lung al 

Consiliului; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Inés Ayala Sender 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0111/2015 
Ryszard Czarnecki 
Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție 
COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă faptul că în timpul procedurii de 
descărcare de gestiune nu au fost furnizate 
suficiente informații legate de lista 

activităților externe ale judecătorilor; 
solicită Curții de Justiție să publice pe 

pagina sa principală de internet un registru 
cu informații detaliate privind activitățile 
externe ale fiecărui judecător; 

13. regretă faptul că în timpul procedurii de 
descărcare de gestiune nu au fost furnizate 
suficiente informații legate de lista 

activităților externe ale judecătorilor; 
solicită Curții de Justiție să publice pe 

pagina sa principală de internet un registru 
cu informații detaliate privind activitățile 
externe ale fiecărui judecător care au 
impact asupra bugetului Uniunii; 

Or. en 

 
 


