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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul susține principalele obiective ale propunerii, în special obiectivul de a conferi 
Curții de Justiție competența exclusivă de a se pronunța asupra acțiunilor în anulare legate de 
neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de respectiva Curte în temeiul articolului 
260 alineatul (2) sau (3) TFUE. Raportorul consideră, de asemenea, că 
propunerea ar putea fi completată cu posibilitatea ca judecătorii să publice opinii separate, 
inclusiv divergente, și sugerează modificări ale articolelor relevante din Statutul Curții. 
Practica opiniilor separate există în majoritatea statelor membre și este permisă, în general, în 
fața instanțelor internaționale, cum ar fi Curtea Internațională de Justiție și Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului. Posibilitatea de a emite opinii separate ar îmbunătăți calitatea 
hotărârilor Curții, în special atunci când raționamentul Curții ar putea fi dificil de urmărit 
tocmai pentru că completul a trebuit să încorporeze opinii parțial divergente pentru a ajunge la 
un compromis între judecători. Opiniile individuale ar putea determina majoritatea să 
abordeze explicit părerile minorității și să conteste temeinicia argumentelor juridice ale 
acesteia, păstrând totodată separate părerile celor care nu sunt de acord cu majoritatea și 
garantând astfel o hotărâre mai explicită, mai coerentă, mai ușor de înțeles și, în cele din 
urmă, mai elocventă și mai convingătoare. Opiniile separate ar putea anticipa evoluțiile 
ulterioare ale jurisprudenței Curții. De asemenea, acestea ar putea îmbunătăți dialogul judiciar 
cu instanțele naționale, care ar beneficia de hotărâri mai bine motivate, în care ar fi luate în 
considerare, în mod explicit și integral, toate opiniile juridice divergente, și în special cele ale 
instanței de trimitere. Exprimarea opiniilor individuale nu ar fi în niciun caz obligatorie, iar 
judecătorii ar avea în continuare libertatea de a decide dacă să publice sau nu o opinie 
separată. În mod evident, favorizarea transparenței în locul confidențialității ar contribui, cu 
siguranță, la procesul de democratizare a Uniunii Europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) Articolul 2 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 2 „Articolul 2

Înainte de a intra în funcție, fiecare 
judecător depune, în fața Curții de Justiție 

Înainte de a intra în funcție, fiecare 
judecător depune, în fața Curții de Justiție 
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reunită în ședință publică, jurământul că își 
va exercita atribuțiile cu deplină 
imparțialitate și potrivit conștiinței sale și 
că nu va divulga nimic din secretul 
deliberărilor.

reunită în ședință publică, jurământul că își 
va exercita atribuțiile cu deplină 
imparțialitate și potrivit conștiinței sale și 
că nu va divulga nimic din secretul 
deliberărilor, fără a aduce atingere 
articolului 36, al doilea paragraf. ”

Amendamentul 2

Proiect de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 8

Textul în vigoare Amendamentul

(-1a) Articolul 8 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 8 „Articolul 8

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și 
avocaților generali.

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și 
avocaților generali, mutatis mutandis.”

Amendamentul 3

Proiect de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)
Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 35

Textul în vigoare Amendamentul

(-1b) Articolul 35 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 35 Articolul 35

Deliberările Curții de Justiție sunt și rămân 
secrete.

Fără a aduce atingere articolului 36, al 
doilea paragraf, deliberările Curții de 
Justiție sunt și rămân secrete.

Amendamentul 4

Proiect de regulament
Articolul 2 a (nou)
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Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

Articolul 2a

Articolele 2, 8, 35, 36 și 47 din statut, 
astfel cum au fost modificate prin 
prezentul regulament, se aplică în 
cazurile în care Curtea de Justiție sau 
Tribunalul sunt sesizate după data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.
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