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Poprawka 1
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
w strukturze tegorocznego sprawozdania z 
zarządzania Trybunału Sprawiedliwości, 
które przedstawia informacje w sposób 
bardziej przejrzysty i zrozumiały;

Or. bg

Poprawka 2
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w 2019 r. średni czas trwania postępowań 
w Trybunale Sprawiedliwości uległ 
skróceniu (14,4 miesiąca w porównaniu z 
15,7 miesiąca w 2018 r.) oraz że średni 
czas trwania postępowań w Sądzie został 
znacznie skrócony (16,9 miesiąca w 
porównaniu z 20 miesiącami w 2018 r.); 
zauważa jednak, że wskaźnik ten 
utrzymuje się powyżej wyników z 2017 r. 
(16,4 miesiąca);

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w 2019 r. średni czas trwania postępowań 
w Trybunale Sprawiedliwości uległ 
skróceniu (14,4 miesiąca w porównaniu z 
15,7 miesiąca w 2018 r.) oraz że średni 
czas trwania postępowań w Sądzie został 
znacznie skrócony (16,9 miesiąca w 
porównaniu z 20 miesiącami w 2018 r.); 
zauważa jednak, że wskaźnik ten 
utrzymuje się powyżej wyników z 2017 r. 
(16,4 miesiąca), i uważa, że najważniejsze 
sprawy powinny być traktowane 
priorytetowo, a wyroki skazujące 
wydawane wcześniej;

Or. es

Poprawka 3
Emil Radev

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że dwa organy, które 
wchodzą w skład Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
zamknęły w 2019 r. łącznie 1739 spraw, co 
świadczy o ich wysokiej wydajności, 
pomimo nieznacznego spadku w 
porównaniu z 2018 r. (1769 spraw); 
zauważa ponadto, że całkowita liczba 
spraw wniesionych do obu organów 
osiągnęła rekordowy poziom – 1905 
spraw, podczas gdy w 2018 r. wniesiono 
1683 sprawy – oraz że w tym kontekście i 
w celu odciążenia Trybunału 
Sprawiedliwości 1 maja 2019 r. wszedł w 
życie mechanizm wstępnego przyjmowania 
odwołań do rozpoznania;

4. zauważa, że dwa organy, które 
wchodzą w skład Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
zamknęły w 2019 r. łącznie 1739 spraw, co 
świadczy o ich wysokiej wydajności, 
pomimo nieznacznego spadku w 
porównaniu z 2018 r. (1769 spraw); 
zauważa ponadto, że całkowita liczba 
spraw wniesionych do obu organów 
osiągnęła rekordowy poziom – 1905 
spraw, podczas gdy w 2018 r. wniesiono 
1683 sprawy – i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie od 
1 maja 2020 r. mechanizmu wstępnego 
przyjmowania odwołań do rozpoznania, co 
powinno zmniejszyć obciążenie 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. bg

Poprawka 4
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla rozwój współpracy z 
sędziami krajowymi, z których 2824 
odwiedziło Trybunał podczas seminariów, 
szkoleń, wizyt lub staży w 2019 r., podczas 
gdy w 2018 r. w Trybunale gościło 2292 
sędziów krajowych;

Or. ro

Poprawka 5
Daniel Buda

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że w 2019 r. 
Trybunał Sprawiedliwości odnotował 
wysoką liczbą nowych spraw (966), co 
oznacza wzrost o 13,78 % w porównaniu z 
2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
rekordową liczbę spraw zakończonych 
(865), co stanowi wzrost o 13,8 % w 
stosunku do roku poprzedniego;

5. zwraca uwagę, że w 2019 r. 
Trybunał Sprawiedliwości odnotował 
wysoką liczbą nowych spraw (966), co 
oznacza wzrost o 13,78 % w porównaniu z 
2018 r.; zwraca uwagę, że Sąd odnotował 
również wysoką liczbę, a mianowicie 939, 
nowych spraw wniesionych w 2019 r., w 
porównaniu z 834 sprawami wniesionymi 
w 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
rekordową liczbę spraw zakończonych 
przez Trybunał (865), co stanowi wzrost 
o 13,8 % w stosunku do roku 
poprzedniego; stwierdza z 
zaniepokojeniem, że liczba spraw 
rozstrzygniętych przez Sąd w 2019 r. (874) 
wykazuje znaczny spadek w porównaniu z 
2018 r. (1009);

Or. ro

Poprawka 6
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża jednak zaniepokojenie 
wzrostem liczby spraw w toku o około 7 % 
w porównaniu z 2018 r. (2500 spraw w 
toku na dzień 31 grudnia 2019 r. w 
porównaniu z 2334 w roku poprzednim);

6. zauważa wzrost liczby spraw w 
toku o około 7 % w porównaniu z 2018 
r. (2500 spraw w toku na dzień 31 grudnia 
2019 r. w porównaniu z 2334 w roku 
poprzednim);

Or. bg

Poprawka 7
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że w 2019 r. 
Trybunał Sprawiedliwości zajmował się 
głównie zagadnieniami z dziedziny 
konkurencji i pomocy państwa oraz 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, zaś Sąd zagadnieniami z 
dziedziny pomocy państwa oraz własności 
intelektualnej i przemysłowej; zwraca 
uwagę, że w przypadku Sądu główne 
tematy nie zmieniły się w 2019 r. w 
porównaniu z 2018 r., natomiast Trybunał 
Sprawiedliwości w 2018 r. zajmował się 
głównie, oprócz kwestii związanych z 
przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, zagadnieniami 
dotyczącymi swobody przemieszczania się, 
swobody przedsiębiorczości, rynku 
wewnętrznego, a także własności 
intelektualnej i przemysłowej;

Or. ro

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost liczby użytkowników aplikacji e-
Curia (6588 w 2019 r. w porównaniu z 
4865 w 2018 r.) oraz fakt, że korzystają z 
niej wszystkie państwa członkowskie, co 
pokazuje, że znacznie wzrosła świadomość 
społeczeństwa co do istnienia, skuteczności 
i szybkości aplikacji oraz płynących z niej 
korzyści; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że za pośrednictwem 
aplikacji e-Curia złożono 93 % pism 
procesowych w przypadku Sądu i 80 % w 
przypadku Trybunału Sprawiedliwości;

7. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost liczby użytkowników aplikacji e-
Curia (6588 w 2019 r. w porównaniu z 
4865 w 2018 r.) oraz fakt, że korzystają z 
niej wszystkie państwa członkowskie, co 
wskazuje na skuteczność platformy oraz 
fakt, że znacznie wzrosła świadomość 
społeczeństwa co do istnienia, skuteczności 
i szybkości aplikacji oraz płynących z niej 
korzyści; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że odsetek pism 
procesowych składanych za 
pośrednictwem aplikacji e-Curia wzrósł, 
osiągając 93 % w przypadku Sądu (w 
porównaniu z 85 % w 2018 r.) i 80 % w 
przypadku Trybunału Sprawiedliwości (w 
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porównaniu z 75 % w 2018 r.);

Or. ro

Poprawka 9
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na pozytywny 
rozwój Sieci Sądowej Unii Europejskiej 
(RJUE) i pochwala Trybunał 
Sprawiedliwości za propagowanie 
przejrzystości, czego wyrazem było 
udostępnienie w 2019 r. na jego stronie 
internetowej dokumentów proceduralnych i 
doktrynalnych z platformy RJUE, zgodnie 
z zaleceniem Komisji Prawnej1;

8. zwraca uwagę na pozytywny 
rozwój Sieci Sądowej Unii Europejskiej 
(RJUE) i pochwala Trybunał 
Sprawiedliwości za propagowanie 
przejrzystości, czego wyrazem było 
udostępnienie w 2019 r. na jego stronie 
internetowej dokumentów proceduralnych i 
doktrynalnych z platformy RJUE, zgodnie 
z zaleceniem Komisji Prawnej1; 
pozytywnie ocenia postępy poczynione w 
dziedzinie cyfrowej, w tym w postaci 
nowego narzędzia dotyczącego akt 
sądowych, które ułatwia dostęp do 
odpowiedniej dokumentacji i informacji w 
celu rozpatrywania niektórych spraw 
wniesionych do Trybunału;

_________________ _________________
1 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji 
Kontroli Budżetowej w sprawie 
absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał 
Sprawiedliwości (2019/2058 (DEC)), pkt 
12.

1 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji 
Kontroli Budżetowej w sprawie 
absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał 
Sprawiedliwości (2019/2058 (DEC)), pkt 
12.

Or. bg

Poprawka 10
Tiemo Wölken

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że w 2019 r. z Trybunału 
Sprawiedliwości i Sądu odeszło 
odpowiednio 5 i 8 członków, a liczba 
nowych członków wyniosła odpowiednio 4 
i 14; zauważa, że liczba sędziów w Sądzie 
wynosi obecnie 52, co jest zgodne z 
decyzją o stopniowym podwojeniu liczby 
sędziów; przypomina, że według Trybunał 
Obrachunkowego „[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”2;

9. zauważa, że w 2019 r. z Trybunału 
Sprawiedliwości i Sądu odeszło 
odpowiednio 5 i 8 członków, a liczba 
nowych członków wyniosła odpowiednio 4 
i 14; zauważa, że liczba sędziów w Sądzie 
wynosi obecnie 52, co jest zgodne z 
decyzją o stopniowym podwojeniu liczby 
sędziów; przypomina, że jakość orzeczeń 
sądowych i trwająca reforma Sądu nie 
były przedmiotem kontroli Trybunału 
Obrachunkowego w 2017 r., ale że 
Trybunał odsyła do art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422, 
który stanowi, że „[d]o dnia 26 grudnia 
2020 r. Trybunał 
Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie z 
funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (...) 
[s]prawozdanie to koncentruje się (...) na 
efektywności funkcjonowania Sądu, 
potrzebie i efektywności zwiększenia 
liczby sędziów do 56, wykorzystaniu i 
efektywności zasobów oraz tworzeniu 
kolejnych sądów wyspecjalizowanych lub 
innych zmianach strukturalnych"2;

_________________ _________________
2 Sprawozdanie specjalne z 2017 r. pt. 
„Przegląd wyników dotyczący zarządzania 
sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej”.

2 Sprawozdanie specjalne z 2017 r. pt. 
„Przegląd wyników dotyczący zarządzania 
sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej”.

Or. en

Poprawka 11
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem zauważa, że w 
dalszym ciągu wzrastał odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych –w 2019 r. 
osiągnął on 39 % w porównaniu z 37,5 % 

10. zwraca uwagę, że kobiety na 
stanowiskach kierowniczych zajmują 39 
% stanowisk w 2019 r. w porównaniu z 
37,5 % w 2018 r. przypomina, że należy 
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w 2018 r. – i zachęca Trybunał 
Sprawiedliwości do kontynuowania tego 
procesu przez aktywne promowanie 
parytetu płci przy powoływaniu sędziów.

zawsze wybierać najlepszego kandydata 
na stanowisko bez względu na płeć lub 
rasę, ponieważ należy brać pod uwagę 
jedynie wcześniejsze doświadczenie, 
życiorys i predyspozycję na dane 
stanowisko; jest zaniepokojony ingerencją 
stronniczej ideologii w rekrutację 
personelu, mając na uwadze, że obywatele 
chcą, aby najwyższy organ sądowy składał 
się z najlepszych możliwych specjalistów, 
niezależnie od ich warunków fizycznych;

Or. es

Poprawka 12
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem zauważa, że w 
dalszym ciągu wzrastał odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych –w 2019 r. 
osiągnął on 39 % w porównaniu z 37,5 % 
w 2018 r. – i zachęca Trybunał 
Sprawiedliwości do kontynuowania tego 
procesu przez aktywne promowanie 
parytetu płci przy powoływaniu sędziów.

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
reprezentacja kobiet na stanowiskach 
kierowniczych w administracji sprawia, że 
Trybunał Sprawiedliwości plasuje się w 
tym zakresie powyżej średniej wśród 
instytucji europejskich, przy czym w 2019 
r. kobiety zajmowały 54 % stanowisk 
administratorów w porównaniu z 53 % w 
2018 r. oraz 39 % stanowisk 
kierowniczych średniego i wyższego 
szczebla w 2019 r. w porównaniu z 37,5 % 
w 2018 r.; zachęca Trybunał 
Sprawiedliwości do kontynuowania tego 
procesu przez aktywne 
promowanie parytetu płci 
przy powoływaniu sędziów.

Or. ro

Poprawka 13
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem zauważa, że w 
dalszym ciągu wzrastał odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych –w 2019 r. 
osiągnął on 39 % w porównaniu z 37,5 % 
w 2018 r. – i zachęca Trybunał 
Sprawiedliwości do kontynuowania tego 
procesu przez aktywne promowanie 
parytetu płci przy powoływaniu sędziów.

10. z zadowoleniem zauważa, że w 
dalszym ciągu wzrastał odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych – w 2019 r. 
osiągnął on 39 %  w porównaniu z 37,5 % 
w 2018 r. – i zachęca Trybunał 
Sprawiedliwości do kontynuowania tego 
procesu przez aktywne promowanie 
parytetu płci przy powoływaniu sędziów, 
nadal kładąc nacisk na umiejętności 
kandydatów.

Or. bg

Poprawka 14
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa za niepokojące, że wyroki 
Trybunału były błędnie interpretowane 
przez inne organy wspólnotowe, zwłaszcza 
jeśli chodzi o zakres ich stosowania nie 
tylko do osoby, której dotyczyło 
postępowanie;

Or. es

Poprawka 15
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. ubolewa, że Trybunał nie uznał za 
konieczne, by podjąć działania z urzędu w 
celu wyjaśnienia własnych wyroków i 
sposobów ich wykonania, zwłaszcza w 
przypadkach, w których umożliwiło to 
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zmianę składu instytucji UE; uważa, że 
Trybunał powinien ocenić konsekwencje 
błędnej interpretacji swoich wyroków 
przez strony trzecie i powinien rozważyć 
potrzebę ich wyjaśnienia, aby uniknąć 
wątpliwych interpretacji, które mogłyby 
zaszkodzić prestiżowi instytucji takiej jak 
Parlament Europejski;

Or. es

Poprawka 16
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. potępia i uważa za 
niedopuszczalne, że Parlament 
Europejskie podjął jednostronnie decyzję 
o zmianie swojego składu w oparciu o 
błędną interpretację orzecznictwa 
Trybunału; uważa, że Trybunał powinien 
był zareagować, wyjaśniając niezwłocznie 
zakres wykonania tego wyroku, ponieważ 
w wyniku tej błędnej interpretacji możliwe 
było wystąpienie oczywistych 
nieprawidłowości w zwykłej działalności 
Parlamentu poprzez umożliwienie 
uczestnictwa osobom, które nie uzyskały w 
sposób ważny statusu posłów do PE.

Or. es


