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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище е съгласен с основните цели на предложението, по-
конкретно да се предостави изключителна компетентност на Съда на Европейския съюз 
да се произнася по искове за отмяна, свързани с неизпълнението на решение, 
постановено от този съд съгласно член 260, параграф 2 или 3 от ДФЕС. Той също така 
счита, че 
предложението може да бъде допълнено с възможност съдиите да публикуват отделни 
становища, включително особено мнение, и предлага изменения на съответните 
членове от статута на Съда. Практиката да се изготвят отделни становища съществува в 
повечето държави членки и обикновено тя е разрешена в международните съдилища, 
например в Международния съд и Европейския съд по правата на човека. 
Възможността за изготвяне на отделни становища би подобрила качеството на 
решенията на Съда, особено когато може да се окаже трудно да се следва логиката на 
Съда именно защото на съдийския състав се е наложило да обедини отчасти 
различаващи се мнения, за да се постигне компромис между съдиите. Индивидуалните 
становища могат да предоставят възможност на мнозинството да разгледа конкретно 
възгледите на малцинството и да оспори валидността на правните му доводи, като 
едновременно с това възгледите на съдиите с особено мнение по делото се обособяват –
по този начин се гарантира, че съдебното решение ще бъде по-ясно, последователно, 
разбираемо и в крайна сметка по-авторитетно и убедително. Отделните становища 
могат да окажат влияние върху развитието на съдебната практика на Съда. Те биха 
могли също така да подобрят съдебния диалог с националните съдилища, които ще 
бъдат изправени пред по-добре мотивирани съдебни решения, в които всички различни 
правни становища, и особено правните становища на запитващия съд, са изрично и 
изцяло взети под внимание. Изразяването на индивидуални становища по никакъв 
начин не е задължително и съдиите ще имат свободата да решават дали да публикуват 
отделно становище или не. Очевидно е, че отдаването на предпочитание на 
прозрачността, а не на поверителността, може единствено да допринесе за процеса на 
демократизация на Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Проект на регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 2

Текст в сила Изменение

-1) Член 2 се заменя със следното:
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Член 2 „Член 2

Преди да встъпи в длъжност, всеки 
съдия, пред Съда, заседаващ в открито 
заседание полага клетва да изпълнява 
задълженията си безпристрастно и 
съвестно и да пази тайната на 
разискванията на Съда.

Преди да встъпи в длъжност, всеки 
съдия полага клетва пред Съда, 
заседаващ в открито заседание, да 
изпълнява задълженията си 
безпристрастно и съвестно и – без да се 
засягат разпоредбите на член 36, 
втора алинея – да пази тайната на 
разискванията на Съда.“

Изменение 2

Проект на регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 8

Текст в сила Изменение

-1а) Член 8 се заменя със следното:

Член 8 „Член 8

Разпоредбите на членове 2 до 7 се 
прилагат по отношение на генералните 
адвокати.

Разпоредбите на членове 2 до 7 се 
прилагат mutatis mutandis по отношение 
на генералните адвокати.“

Изменение 3

Проект на регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 35

Текст в сила Изменение

-1б) Член 35 се заменя със следното:

Член 35 Член 35

Разискванията на Съда се провеждат и 
остават в тайна.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 36, втора алинея, разискванията 
на Съда се провеждат и остават в тайна.
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Изменение 4

Проект на регламент
Член 2 а (нов)

Проект на Съда Изменение

Член 2а

Членове 2, 8, 35, 36 и 47 от Устава, 
изменени с настоящия регламент, се 
прилагат за случаите, в които Съдът 
или Общият съд е сезиран след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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