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Amendement 1
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de wijziging van 
de structuur van het beheersverslag van 
het Hof van Justitie van dit jaar, waarin 
de informatie duidelijker en begrijpelijker 
wordt gepresenteerd;

Or. bg

Amendement 2
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
gemiddelde duur van de procedures bij het 
Hof van Justitie is afgenomen in 2019 
(14,4 maanden, vergeleken met 15,7 
maanden in 2018), en dat de gemiddelde 
duur van de procedures bij het Gerecht 
duidelijk is afgenomen (16,9 maanden, 
vergeleken met 20 maanden in 2018); 
merkt echter op dat deze nog steeds op een 
hoger niveau ligt dan in 2017 (16,4 
maanden);

3. is ingenomen met het feit dat de 
gemiddelde duur van de procedures bij het 
Hof van Justitie is afgenomen in 2019 
(14,4 maanden, vergeleken met 
15,7 maanden in 2018), en dat de 
gemiddelde duur van de procedures bij het 
Gerecht duidelijk is afgenomen 
(16,9 maanden, vergeleken met 
20 maanden in 2018); merkt echter op dat 
deze gemiddelde duur nog steeds langer is 
dan 2017 (16,4 maanden), en is van 
mening dat het Hof de belangrijkste zaken 
voorrang moet geven en sneller tot 
uitspraken moet komen;

Or. es

Amendement 3
Emil Radev

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat de twee rechterlijke 
instanties van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in 2019 in totaal 1739 
zaken hebben afgesloten, wat een 
aanzienlijke productiviteit 
vertegenwoordigt, ondanks een lichte 
daling ten opzichte van 2018 (1 769 
zaken); merkt bovendien op dat het totale 
aantal zaken dat bij beide rechterlijke 
instanties aanhangig is gemaakt een 
recordniveau heeft bereikt, met 1905 zaken 
tegen 1683 in 2018, en dat in dit verband 
en om de last voor het Hof van Justitie te 
verlichten, het mechanisme voor de 
voorafgaande toelating van beroepen op 1 
mei 2019 in werking is getreden;

4. stelt vast dat de twee rechterlijke 
instanties van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in 2019 in totaal 1739 
zaken hebben afgesloten, wat een 
aanzienlijke productiviteit 
vertegenwoordigt, ondanks een lichte 
daling ten opzichte van 2018 (1 769 
zaken); merkt bovendien op dat het totale 
aantal zaken dat bij beide rechterlijke 
instanties aanhangig is gemaakt een 
recordniveau heeft bereikt, met 1905 zaken 
tegen 1683 in 2018, en is in dit verband 
ingenomen met de inwerkingtreding  van 
het mechanisme voor de voorafgaande 
toelating van beroepen op 1 mei 2020, dat 
de last voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie moet verlichten;

Or. bg

Amendement 4
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de ontwikkeling van de 
samenwerking met nationale magistraten, 
van wie er 2 824 in verband met seminars, 
opleidingen, bezoeken of stages in 2019 
bij het Hof zijn verwelkomd, tegenover 
2 292 in 2018;

Or. ro

Amendement 5
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het Hof van Justitie 
in 2019 een groot aantal nieuwe zaken 
heeft geregistreerd (966), wat neerkomt op 
een stijging van 13,78 % ten opzichte van 
2018; is ingenomen met het recordaantal 
afgesloten zaken (865), een stijging van 
13,8 % ten opzichte van het voorgaande 
jaar;

5. benadrukt dat het Hof van Justitie 
in 2019 een groot aantal nieuwe zaken 
heeft geregistreerd (966), wat neerkomt op 
een stijging van 13,78 % ten opzichte van 
2018; wijst erop dat er in 2019 ook een 
groot aantal nieuwe zaken naar het Hof is 
verwezen, namelijk 939, vergeleken met 
834 in 2018; is ingenomen met het 
recordaantal afgesloten zaken bij het Hof 
(865), een stijging van 13,8 % ten opzichte 
van het voorgaande jaar; stelt met 
bezorgdheid vast dat het aantal zaken dat 
in 2019 bij het Gerecht werd afgehandeld 
(874) aanzienlijk is gedaald ten opzichte 
van 2018 (1009);

Or. ro

Amendement 6
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is niettemin bezorgd over de 
toename van het aantal aanhangige zaken 
met ongeveer 7 % ten opzichte van 2018 (2 
500 lopende zaken op 31 december 2019 
tegenover 2 334 in het voorgaande jaar);

6. constateert de toename van het 
aantal aanhangige zaken met ongeveer 7 % 
ten opzichte van 2018 (2 500 lopende 
zaken op 31 december 2019  tegenover 2 
334 in het voorgaande jaar);

Or. bg

Amendement 7
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat de belangrijkste 
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onderwerpen die in 2019 door het Hof van 
Justitie werden behandeld, betrekking 
hadden op mededinging, staatssteun en de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
en de door het Gerecht behandelde 
onderwerpen voornamelijk staatssteun en 
intellectuele en industriële eigendom 
betroffen; merkt op dat de belangrijkste 
onderwerpen voor het Gerecht in 2019 
ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van 
2018, maar dat in het geval van het Hof 
van Justitie in 2018 de belangrijkste 
onderwerpen, naast die op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht, de vrijheden 
van verkeer, vestiging en de interne 
markt, alsmede intellectuele en industriële 
eigendom waren;

Or. ro

Amendement 8
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
groei van het aantal verbindingen met de 
applicatie e-Curia (6 588 in 2019, 
vergeleken met 4 865 in 2018) en het feit 
dat alle lidstaten gebruikmaken van e-
Curia, waaruit blijkt dat de bekendheid bij 
de burgers met het bestaan, de efficiëntie, 
de snelheid en de voordelen van de 
applicatie is toegenomen; is voorts 
verheugd over het feit dat bij het Gerecht 
93 % van de processtukken via e-Curia 
zijn ingediend, en 80 % bij het Hof van 
Justitie;

7. is verheugd over de aanhoudende 
groei van het aantal verbindingen met de 
applicatie e-Curia (6 588 in 2019, 
vergeleken met 4 865 in 2018) en het feit 
dat in alle lidstaten gebruikgemaakt wordt 
van e-Curia, waaruit blijkt dat het platform 
efficiënt werkt en dat de bekendheid bij de 
burgers met het bestaan, de efficiëntie, de 
snelheid en de voordelen van de applicatie 
is toegenomen; is tevens ingenomen met 
het feit dat het percentage via e-Curia 
ingediende processtukken toeneemt, tot 
93 % bij het Gerecht (tegenover 85 % in 
2018) en 80 % bij het Hof van Justitie 
(tegenover 75 % in 2018);

Or. ro
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Amendement 9
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de positieve ontwikkeling 
van het Justitieel netwerk van de Europese 
Unie (JNEU) en prijst het Hof voor het 
bevorderen van de transparantie door in 
2019 vrij toegang te verlenen tot 
procedurele en rechtsinhoudelijke 
documenten van het JNEU-platform, zoals 
aanbevolen door de Commissie juridische 
zaken1;

8. wijst op de positieve ontwikkeling 
van het Justitieel netwerk van de Europese 
Unie (JNEU) en prijst het Hof voor het 
bevorderen van de transparantie door in in 
2019 vrij toegang te verlenen tot 
procedurele en rechtsinhoudelijke 
documenten van het JNEU-platform, zoals 
aanbevolen door de Commissie juridische 
zaken1; neemt met voldoening kennis van 
de vooruitgang op digitaal gebied, met 
inbegrip van het nieuwe instrument 
"gerechtelijke documentatie”, dat de 
toegang tot relevante documentatie en 
informatie vergemakkelijkt voor de 
behandeling van bepaalde zaken die bij 
het Hof aanhangig zijn gemaakt;

_________________ _________________
1 Advies van de Commissie juridische 
zaken aan de Commissie 
begrotingscontrole inzake het verlenen van 
kwijting voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2018, Afdeling IV 
– Hof van Justitie (2019/2058(DEC)), punt 
12.

1 Advies van de Commissie juridische 
zaken aan de Commissie 
begrotingscontrole inzake het verlenen van 
kwijting voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2018, Afdeling IV 
– Hof van Justitie (2019/2058(DEC)), punt 
12.

Or. bg

Amendement 10
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat het Hof van Justitie en 
het Gerecht in 2019 het vertrek van 
respectievelijk 5 en 8 leden en de komst 

9. merkt op dat het Hof van Justitie en 
het Gerecht in 2019 het vertrek van 
respectievelijk 5 en 8 leden en de komst 
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van respectievelijk 4 en 14 leden hebben 
geregistreerd; stelt vast dat het aantal 
rechters bij het Gerecht thans 52 bedraagt, 
overeenkomstig het besluit tot een 
geleidelijke verdubbeling van het aantal 
rechter; herinnert eraan dat de 
Rekenkamer van oordeel is dat “[u]iterlijk 
26 december 2020 [...] het Hof van Justitie 
verslag [moet] uitbrengen aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de werking van het 
Gerecht, namelijk [...] de noodzaak en de 
effectiviteit van de uitbreiding van het 
aantal rechters tot 56”2;

van respectievelijk 4 en 14 leden hebben 
geregistreerd; stelt vast dat het aantal 
rechters bij het Gerecht thans 52 bedraagt, 
overeenkomstig het besluit tot een 
geleidelijke verdubbeling van het aantal 
rechter; wijst erop dat de kwaliteit van 
rechterlijke beslissingen en de lopende 
hervorming van het Gerecht geen deel 
uitmaakten van de toetsing door de 
Rekenkamer in 2017, maar dat de 
Rekenkamer verwijst naar artikel 3, lid 1, 
van Verordening (EU, Euratom) 
2015/2422, waarin is bepaald dat "het Hof 
van Justitie op 26 december 2020 aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie verslag [moet uitbrengen] over 
de werking van het Gerecht, [...] over de 
efficiëntie, de noodzaak en de 
doeltreffendheid van de verhoging tot 56 
rechters, het gebruik en de 
doeltreffendheid van middelen en de 
verdere instelling van gespecialiseerde 
kamers en/of andere structurele 
wijzigingen”2;

_________________ _________________
2 Speciaal verslag nr. 14/2017 
“Doelmatigheidsonderzoek van het beheer 
van rechtszaken bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie”.

2 Speciaal verslag nr. 14/2017 
“Doelmatigheidsonderzoek van het beheer 
van rechtszaken bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie”.

Or. en

Amendement 11
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is ingenomen met het feit dat het 
percentage vrouwen in leidinggevende 
functies, dat in 2019 39 % bedroeg, 
vergeleken met 37,5 % in 2018, verder is 
toegenomen, en moedigt het Hof van 
Justitie aan deze weg voort te zetten door 
gendergelijkheid actief te bevorderen bij 

10. merkt op dat vrouwen in 
leidinggevende functies in 2019 goed 
waren voor 39 % van de posten, tegenover 
37,5 % in 2018; herinnert eraan dat voor 
een functie altijd de beste kandidaat moet 
worden gekozen, ongeacht geslacht of ras, 
aangezien alleen eerdere ervaring, 
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de benoeming van rechters. curriculum vitae en geschiktheid voor de 
functie in aanmerking moeten worden 
genomen; uit zijn bezorgdheid over het 
meespelen van ideologie in de 
personeelsselectie, mede gezien het feit 
dat het publiek wil dat de hoogste 
rechterlijke instantie bestaat uit de best 
mogelijke professionals, ongeacht hun 
fysieke kenmerken;

Or. es

Amendement 12
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is ingenomen met het feit dat het 
percentage vrouwen in leidinggevende 
functies, dat in 2019 39 % bedroeg, 
vergeleken met 37,5 % in 2018, verder is 
toegenomen, en moedigt het Hof van 
Justitie aan deze weg voort te zetten door 
gendergelijkheid actief te bevorderen bij 
de benoeming van rechters.

10. is ingenomen met het feit dat 
vrouwen, in vergelijking met de andere 
EU-instellingen, in de administratie het 
Hof van Justitie bovengemiddeld 
vertegenwoordigd zijn, aangezien in 2019 
vrouwen 54 % van de posten van 
administrateurs bezetten, vergeleken met 
53 % in 2018, en 39 % van de functies in 
het midden- en hoger management, 
vergeleken met 37,5 % in 2018; moedigt 
het Hof van Justitie aan op deze weg voort 
te gaan door bij de benoeming van rechters 
actief gendergelijkheid te bevorderen;

Or. ro

Amendement 13
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is ingenomen met het feit dat het 
percentage vrouwen in leidinggevende 

10. is ingenomen met het feit dat het 
percentage vrouwen in leidinggevende 
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functies, dat in 2019 39 % bedroeg, 
vergeleken met 37,5 % in 2018, verder is 
toegenomen, en moedigt het Hof van 
Justitie aan deze weg voort te zetten door 
gendergelijkheid actief te bevorderen bij de 
benoeming van rechters.

functies, dat in 2019 39 % bedroeg 
vergeleken met 37,5 % in 2018, verder is 
toegenomen, en moedigt het Hof van 
Justitie aan op deze weg voort te gaan 
door bij de benoeming van rechters 
gendergelijkheid actief te bevorderen, en 
daarbij de nadruk op de vaardigheden van 
de kandidaten te blijven leggen;

Or. bg

Amendement 14
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. acht het verontrustend dat de 
arresten van het Hof door andere 
communautaire organen verkeerd worden 
uitgelegd, met name door het 
toepassingsgebied daarvan niet te 
beperken tot de betrokkene in de 
procedure;

Or. es

Amendement 15
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. betreurt het dat het Hof zich niet 
geroepen voelt op eigen initiatief zijn 
eigen arresten en de wijze van 
tenuitvoerlegging daarvan te 
verduidelijken, met name in gevallen 
waarin het de mogelijkheid heeft 
gecreëerd om de samenstelling van de 
EU-instellingen te wijzigen; is van 
mening dat het Hof de gevolgen van 
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onjuiste uitlegging van zijn arresten door 
derden moet beoordelen en zelfs de 
noodzaak moet overwegen om die arresten 
te verduidelijken ter voorkoming van 
dubieuze interpretaties die ertoe kunnen 
leiden dat het prestige van een instelling 
als het Europees Parlement wordt 
aangetast;

Or. es

Amendement 16
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. veroordeelt en acht 
onaanvaardbaar het eenzijdige besluit van 
het Europees Parlement om zijn 
samenstelling te wijzigen op basis van een 
onjuiste uitlegging van een uitspraak van 
het Hof; is van mening dat het Hof had 
moeten reageren door snel de reikwijdte 
van zijn arrest te verduidelijken, 
aangezien deze onjuiste uitlegging 
aanleiding heeft gegeven tot manifeste 
onregelmatigheden in de gewone 
werkzaamheden van het Parlement door 
de deelname mogelijk te maken van 
personen die niet over de bonafide 
geloofsbrieven van EP-leden beschikken;

Or. es


