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Poprawka 1
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że podział 
personelu według sektorów działalności 
pozostaje na podobnym poziomie jak w 
latach poprzednich, przy czym co 
najmniej 85 % stanowisk zajmowanych 
jest w ramach działalności sądowniczej i 
językowej; zwraca uwagę, że wskaźnik 
obsadzenia stanowisk pozostawał w 2018 
r. na bardzo wysokim poziomie (97 %) ze 
względu na trwające prace sądowe, które 
wymagają szybkiej i optymalnej rekrutacji 
na wszystkie wolne stanowiska;

Or. ro

Poprawka 2
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla skuteczność polityki 
TSUE w dziedzinie nieruchomości 
instytucji, która została przedstawiona w 
sprawozdaniu specjalnym Trybunału 
Obrachunkowego nr 34/2018 
zatytułowanym „Pomieszczenia biurowe 
instytucji UE – dobre praktyki zarządcze, 
ale i rozmaite uchybienia”, gdzie 
wskazano na znakomite wyniki, jakie 
uzyskała ta instytucja, która nie 
przekroczyła budżetu oraz dotrzymała 
harmonogramu realizacji trzech dużych 
projektów nieruchomości;1a

_________________
1a CJ4 (2001-2008): remont budynku 
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Palais i czwarta rozbudowa budynków 
Trybunału Sprawiedliwości (Anneau, 
Galeria, Wieża A, Wieża B); CJ8 (2006-
2013): remont i modernizacja budynków 
przyległych (Erasmus = budynek A, 
Thomas More = budynek B i budynek C);  
CJ9 (2013 r. – w realizacji):  piąta 
rozbudowa – trzecia wieża.

Or. ro

Poprawka 3
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
średni czas trwania postępowań w 
Trybunale Sprawiedliwości uległ w 2018 r. 
skróceniu (15,7 miesiąca w porównaniu z 
16,4 miesiąca w 2017 r.), ale wyraża 
zaniepokojenie znacznym wydłużeniem 
średniego czasu trwania postępowań w 
Sądzie (20 miesięcy w porównaniu z 16,3 
miesiąca w 2017 r.), choć wzrost ten 
można częściowo uzasadnić tym, że w 
2018 r. rozstrzygnięto kilka bardzo 
obszernych i złożonych spraw dotyczących 
konkurencji;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
średni czas trwania postępowań w 
Trybunale Sprawiedliwości uległ w 2018 r. 
skróceniu (15,7 miesiąca w porównaniu z 
16,4 miesiąca w 2017 r.), ale wyraża 
zaniepokojenie znacznym wydłużeniem 
średniego czasu trwania postępowań w 
Sądzie (20 miesięcy w porównaniu z 16,3 
miesiąca w 2017 r.), choć wzrost ten 
można częściowo uzasadnić tym, że w 
2018 r. rozstrzygnięto kilka bardzo 
obszernych i złożonych spraw dotyczących 
konkurencji; podkreśla jednak, że skrócił 
się średni czas trwania postępowań w 
sprawach dotyczących własności 
intelektualnej, przy czym czas trwania 
spraw rozstrzygany na mocy orzeczenia 
wynosi obecnie 18,8 miesiąca lub 13,5 
miesiąca, w zależności od organizacji 
rozpraw;

Or. ro

Poprawka 4
Daniel Buda

Projekt opinii
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Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że wyjątkowo w 
2018 r. Trybunał Sprawiedliwości 
odnotował najwyższą liczbą nowych spraw 
wniesionych w ciągu roku (849), co 
oznacza wzrost o 15 % w porównaniu z 
2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
rekordową liczbę spraw zakończonych 
(760), co stanowi wzrost o 10 % w 
stosunku do roku poprzedniego;

Or. ro

Poprawka 5
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
po raz pierwszy w historii w 2018 r. Sąd 
przekroczył próg 1000 zakończonych 
spraw (1009 spraw rozstrzygniętych); 
jednocześnie zwraca uwagę na znaczny 
spadek liczby spraw w toku – o 12 % w 
porównaniu z 2017 r. (1333 spraw w toku 
na dzień 31 grudnia 2018 r. w 
porównaniu z 1508 takich spraw w roku 
poprzednim);

Or. ro

Poprawka 6
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje stały 6. z zadowoleniem przyjmuje stały 
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wzrost liczby użytkowników aplikacji e-
Curia (liczba założonych kont: 4 865 w 
2018 r., w porównaniu z 4 354 w 2017 r.) 
oraz fakt, że od 2016 r. wszystkie państwa 
członkowskie korzystają z serwisu e-Curia, 
co pokazuje, że znacznie wzrosła 
świadomość społeczeństwa co do istnienia 
aplikacji oraz płynących z niej korzyści; 
podkreśla, że w przypadku Sądu serwis e-
Curia jest od 1 grudnia 2018 r. jedynym 
sposobem wymiany pism procesowych 
między przedstawicielami stron a 
instytucją;

wzrost liczby użytkowników aplikacji e-
Curia (liczba założonych kont: 4865 w 
2018 r., w porównaniu z 4354 w 2017 r.) 
oraz fakt, że od 2016 r. wszystkie państwa 
członkowskie korzystają z serwisu e-Curia, 
co pokazuje, że znacznie wzrosła 
świadomość społeczeństwa co do istnienia, 
skuteczności i szybkości aplikacji oraz 
płynących z niej korzyści; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że w przypadku Sądu 
serwis e-Curia jest od 1 grudnia 2018 r. 
jedynym sposobem wymiany akt 
sądowych między przedstawicielami stron 
a instytucją;

Or. ro

Poprawka 7
Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca Trybunał do transmisji 
swoich rozpraw jawnych i udostępniania 
ich nagrań w internecie; uważa, że ta 
poprawa przejrzystości byłaby zgodna z 
art. 15 TFUE i przyniosłaby korzyści 
wszystkim, którzy pracują lub studiują w 
dziedzinie prawa w Unii;

Or. en

Poprawka 8
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla utworzenie 
koordynowanej przez Trybunał 
Sprawiedliwości „Sieci Sądowej Unii 

8. podkreśla utworzenie 
koordynowanej przez Trybunał 
Sprawiedliwości „Sieci Sądowej Unii 
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Europejskiej”, obejmującej trybunały 
konstytucyjne i sądy najwyższe państw 
członkowskich;

Europejskiej”, obejmującej trybunały 
konstytucyjne i sądy najwyższe państw 
członkowskich oraz apeluje o jej 
rozwijanie i udoskonalanie;

Or. cs

Poprawka 9
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje wewnętrzną 
reorganizację struktury administracyjnej 
instytucji przeprowadzoną w 2018 r., w 
wyniku której obecnie obowiązuje podział 
na trzy dyrekcje generalne (zamiast 
czterech): Dyrekcję Generalną ds. 
Administracji, Dyrekcję Generalną ds. 
Wielojęzyczności i Dyrekcję Generalną ds. 
Informatyki; celem tej reorganizacji jest 
stworzenie znaczącej synergii i lepsze 
dostosowanie wydziałów TSUE do 
wymogów działalności sądowej tej 
instytucji;

9. odnotowuje wewnętrzną 
reorganizację struktury administracyjnej 
instytucji przeprowadzoną w 2018 r., w 
wyniku której obecnie obowiązuje podział 
na trzy dyrekcje generalne (zamiast 
czterech): Dyrekcję Generalną ds. 
Administracji, Dyrekcję Generalną ds. 
Wielojęzyczności i Dyrekcję Generalną ds. 
Informatyki, podczas gdy Dyrekcja Badań 
Naukowych i Dokumentacji podlega 
bezpośrednio sekretarzowi Sądu; celem tej 
reorganizacji jest stworzenie znaczącej 
synergii i lepsze dostosowanie wydziałów 
TSUE do wymogów działalności sądowej 
tej instytucji;

Or. ro

Poprawka 10
Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca uwagę, że nieznacznie 
wzrósł odsetek kobiet na stanowiskach 
kierowniczych, który zgodnie ze 
sprawozdaniem rocznym Trybunału 
Sprawiedliwości za rok 2018 wyniósł 
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37,5 % w 2018 r., w porównaniu z 36 % w 
2017 r. i 35 % w 2016 r.; zauważa jednak 
utrzymujący się brak równowagi w 
odniesieniu do liczby kobiet wśród sędziów 
zarówno w Trybunale Sprawiedliwości, 
jak i w Sądzie; ponownie wzywa członków 
Rady do zajęcia się tą sytuacją w drodze 
aktywnego promowania parytetu płci w 
powoływaniu sędziów, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w art. 8 TFUE i art. 23 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz zobowiązaniami 
podjętymi na mocy rozporządzeń (UE, 
Euratom) 2015/2422 i (UE, Euratom) 
2019/629;

Or. en

Poprawka 11
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje środki 
wprowadzone w Trybunale 
Sprawiedliwości w dziedzinie równych 
szans, których celem jest zachęcanie 
kobiet do zajmowania stanowisk; 
podkreśla w związku z tym, że kobiety 
zajmują 40 % stanowisk w przypadku 
kadry kierowniczej wyższego szczebla i 
37 % w przypadku kadry kierowniczej 
średniego szczebla; z zadowoleniem 
przyjmuje wzrost zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych, który w 2018 
r. wyniósł 37,5 % w porównaniu z 36 % w 
2017 r.;

Or. ro

Poprawka 12
Axel Voss
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zastanawia się jednak, czy 
rzeczywiście była potrzebna reforma, 
która doprowadziła do podwojenia liczby 
sędziów Sądu i którą otwarcie 
zakwestionował były sędzia Franklin 
Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, wydanie 
z 30 kwietnia 2019 r.) oraz Trybunał 
Obrachunkowy; zdaniem Trybunału przed 
wejściem w życie reformy, w 2016 r., Sąd 
podjął działania mające na celu 
zmniejszenie „znacznej liczby zaległych 
spraw” (sprawozdanie specjalne z 2017 r. 
pt. „Przegląd wyników dotyczący 
zarządzania sprawami przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, s. 48, 
pkt 90); w związku z tym przypomina za 
Trybunałem Obrachunkowym, że w trosce 
o prawidłowe zarządzanie środkami 
publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. 
Trybunał Sprawiedliwości musi 
sporządzić sprawozdanie z 
funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, 
obejmujące (...) potrzebę i efektywność 
zwiększenia liczby sędziów do 56” 
(cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 
r., s. 15, przypis 13).

skreśla się

Or. de

Poprawka 13
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zastanawia się jednak, czy 
rzeczywiście była potrzebna reforma, 
która doprowadziła do podwojenia liczby 
sędziów Sądu i którą otwarcie 
zakwestionował były sędzia Franklin 

skreśla się
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Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, wydanie 
z 30 kwietnia 2019 r.) oraz Trybunał 
Obrachunkowy; zdaniem Trybunału przed 
wejściem w życie reformy, w 2016 r., Sąd 
podjął działania mające na celu 
zmniejszenie „znacznej liczby zaległych 
spraw” (sprawozdanie specjalne z 2017 r. 
pt. „Przegląd wyników dotyczący 
zarządzania sprawami przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, s. 48, 
pkt 90); w związku z tym przypomina za 
Trybunałem Obrachunkowym, że w trosce 
o prawidłowe zarządzanie środkami 
publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. 
Trybunał Sprawiedliwości musi 
sporządzić sprawozdanie z 
funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, 
obejmujące (...) potrzebę i efektywność 
zwiększenia liczby sędziów do 56” 
(cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 
r., s. 15, przypis 13).

Or. ro

Poprawka 14
Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zastanawia się jednak, czy 
rzeczywiście była potrzebna reforma, 
która doprowadziła do podwojenia liczby 
sędziów Sądu i którą otwarcie 
zakwestionował były sędzia Franklin 
Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, wydanie 
z 30 kwietnia 2019 r.) oraz Trybunał 
Obrachunkowy; zdaniem Trybunału przed 
wejściem w życie reformy, w 2016 r., Sąd 
podjął działania mające na celu 
zmniejszenie „znacznej liczby zaległych 
spraw” (sprawozdanie specjalne z 2017 r. 
pt. „Przegląd wyników dotyczący 
zarządzania sprawami przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, s. 48, 

skreśla się
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pkt 90); w związku z tym przypomina za 
Trybunałem Obrachunkowym, że w trosce 
o prawidłowe zarządzanie środkami 
publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. 
Trybunał Sprawiedliwości musi 
sporządzić sprawozdanie z 
funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, 
obejmujące (...) potrzebę i efektywność 
zwiększenia liczby sędziów do 56” 
(cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 
r., s. 15, przypis 13).

Or. en

Poprawka 15
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zastanawia się jednak, czy 
rzeczywiście była potrzebna reforma, która 
doprowadziła do podwojenia liczby 
sędziów Sądu i którą otwarcie 
zakwestionował były sędzia Franklin 
Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, wydanie z 
30 kwietnia 2019 r.) oraz Trybunał 
Obrachunkowy; zdaniem Trybunału przed 
wejściem w życie reformy, w 2016 r., Sąd 
podjął działania mające na celu 
zmniejszenie „znacznej liczby zaległych 
spraw” (sprawozdanie specjalne z 2017 r. 
pt. „Przegląd wyników dotyczący 
zarządzania sprawami przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, s. 48, 
pkt 90); w związku z tym przypomina za 
Trybunałem Obrachunkowym, że w trosce 
o prawidłowe zarządzanie środkami 
publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. 
Trybunał Sprawiedliwości musi sporządzić 
sprawozdanie z funkcjonowania Sądu dla 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
obejmujące (...) potrzebę i efektywność 
zwiększenia liczby sędziów do 56” 
(cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 

10. zastanawia się jednak, czy 
rzeczywiście była potrzebna i skuteczna 
reforma, która doprowadziła do 
podwojenia liczby sędziów Sądu i którą 
otwarcie zakwestionował były sędzia 
Franklin Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, 
wydanie z 30 kwietnia 2019 r.) oraz 
Trybunał Obrachunkowy; zdaniem 
Trybunału przed wejściem w życie 
reformy, w 2016 r., Sąd podjął działania 
mające na celu zmniejszenie „znacznej 
liczby zaległych spraw” (sprawozdanie 
specjalne z 2017 r. pt. „Przegląd wyników 
dotyczący zarządzania sprawami przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej”, s. 48, pkt 90);  w związku z 
tym przypomina za Trybunałem 
Obrachunkowym, że w trosce o 
prawidłowe zarządzanie środkami 
publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. 
Trybunał Sprawiedliwości musi sporządzić 
sprawozdanie z funkcjonowania Sądu dla 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
obejmujące (...) potrzebę i efektywność 
zwiększenia liczby sędziów do 56” 
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r., s. 15, przypis 13). (cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 
r., s. 15, przypis 13).

Or. cs


