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Въпрос с искане за устен отговор O-000142/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Roberto Gualtieri
от името на групата S&D
Elmar Brok
от името на групата PPE
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE
Guy Verhofstadt
от името на групата ALDE

Относно: Покана за представяне на кандидатури за административен съд на Европейския 
механизъм за стабилност

Европейският механизъм за стабилност в качеството си на „международна финансова 
институция“ публикува наскоро на своя уебсайт „покана за представяне на кандидатури“ с 
оглед създаването на административен съд от петима постоянни съдии, назначени за пет 
години, които по време на този мандат няма да имат право да заемат друг пост. Понастоящем 
в ЕМС работят приблизително 100 служители. Член 17 от проекта за устав на 
административния съд на ЕМС постановява, че „ако в отговор на искане от страна на ЕМС 
Съдът на Европейския съюз предостави на ЕМС достъп до юрисдикцията на Съда на 
Европейския съюз по въпроси, засягащи персонала, чрез Съда на публичната служба на 
Европейския съюз, съдът на [ЕМС] ще бъде обявен в ликвидация ...“.

Може ли Комисията да обясни:

1. Кое е правното основание в Договора за създаване на Европейския механизъм за 
стабилност, което предвижда създаването на административен съд на ЕМС?

2. Създаването на съд за персонала на ЕМС няма ли да е явно несъразмерно, като се има 
предвид, че ЕМС разполага само с около 100 служители, както и в противоречие с 
принципа за добро управление и подходящо използване на публичните средства?

3. Съгласно член 17 от устава на административния съд на ЕСМ Съдът на Европейския съюз 
е оправомощен да разглежда случаи, отнасящи се до персонала на ЕМС, при поискване от 
страна на ЕМС. Защо в такъв случай ЕМС не отправи такова искане от самото начало, 
вместо да създава нов орган? Или съответно защо Съветът на управителите на ЕМС не 
приеме разпоредба, предоставяща тази роля на Съда на Европейския съюз посредством 
неговия Съд на публичната служба, както е предвидено в член 5, параграф 7, точка н) от 
Договора за създаване на ЕМС, особено като се има предвид, че в своето Решение по 
дело C 370/12, Pringle/Ireland Съдът постанови, че „независимо че в Договора за ЕМС се 
прибягва до институциите на Съюза, по-специално Комисията и ЕЦБ, това обстоятелство в 
никакъв случай не е от естество да засегне валидността на Решение 2011/199, в което се 
предвижда само създаването на механизъм за стабилност от държавите членки, а не се 
урежда евентуалната роля на институциите в този контекст“?
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