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RO 1  RO 

AVIZ AL COMISIEI 

din 23.10.2018 

privind proiectul de modificare a Protocolului nr. 3 referitor la statutul Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, prezentat de către Curtea de Justiție la 26 martie 2018 și 

modificat  

la 10 august 2018 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 281 al 

doilea paragraf, 

1. La 26 martie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a prezentat 

Parlamentului European și Consiliului o cerere de modificare a statutului său în 

temeiul articolului 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene („TFUE”). 

2. La 11 iulie 2018, în temeiul articolului 281 al doilea paragraf din TFUE, sub rezerva 

unei serii de considerații, Comisia a emis un aviz favorabil cu privire la această 

cerere, cu excepția, însă, a transferului, către Tribunal, al competenței de a se 

pronunța în primă instanță asupra acțiunilor în temeiul articolului 108 alineatul (2) 

din TFUE și a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul 

articolelor 258 și 259 din TFUE
1
. 

3. La 10 august 2018, Curtea de Justiție și-a modificat cererea, retrăgându-și, în această 

etapă, cererea privind transferul, către Tribunal, al competenței de a se pronunța în 

primă instanță asupra anumitor categorii de acțiuni în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor. De asemenea, Curtea a adaptat o serie de alte elemente ale cererii sale, în 

conformitate cu propunerile Comisiei formulate în avizul său din 11 iulie 2018. La 

15 octombrie 2018, Consiliul a invitat Comisia să emită un nou aviz privind cererea 

Curții, astfel cum a fost modificată. 

4. Prin urmare, Comisia emite un aviz favorabil privind proiectul de modificare a 

Protocolului nr. 3 referitor la statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, prezentat 

de către Curtea de Justiție la 26 martie 2018 și modificat la 10 august 2018. 
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