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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-011  
které předložil Výbor pro právní záležitosti 

 

Doporučení pro druhé čtení 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

 

Postoj Rady (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 1 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(1) V důsledku postupného rozšiřování 

oblastí, v nichž je Tribunál od svého 

vzniku příslušný rozhodovat, je mu 

v průběhu let předkládán narůstající počet 

věcí, což postupně vede k nárůstu počtu 

věcí, v nichž řízení nebylo ukončeno. To 

má pak dopad na délku řízení. 

(1) V důsledku postupného rozšiřování 

oblastí, v nichž je Tribunál od svého 

vzniku příslušný rozhodovat, se v průběhu 

let zvýšil počet jemu předkládaných věcí, 

což postupně vede k nárůstu počtu věcí, 

v nichž řízení nebylo ukončeno. Pokud 

nebudou přijata vhodná procesní 

a organizační opatření, mimo jiné zvýšení 

počtu soudců Tribunálu, mohla by mít 

tato skutečnost vliv na délku řízení. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 3 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(3) Situace, v níž se nachází Tribunál, má 

strukturální příčiny související mimo jiné 

jak s nárůstem intenzity a různorodosti 

(3) Situace, v níž se nachází Tribunál, má 

příčiny související mimo jiné s nárůstem 

intenzity a různorodosti právních aktů 
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právních aktů orgánů, institucí a jiných 

subjektů Unie, tak s objemem a složitostí 

věcí předkládaných Tribunálu, zejména 

v oblastech hospodářské soutěže a státních 

podpor. 

orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, 

s objemem a složitostí věcí předkládaných 

Tribunálu, zejména v oblastech 

hospodářské soutěže, státních podpor 

a duševního vlastnictví, a dále s tím, že 

nebyly zřízeny příslušné specializované 

soudy podle článku 257 Smlouvy 

o fungování EU. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 5 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na pravděpodobný vývoj 

nápadu Tribunálu by měl být počet soudců 

stanoven na 56 na konci třífázového 

procesu, tak aby v žádném okamžiku 

nemohli v Tribunálu zasedat více než dva 

soudci jmenovaní na návrh stejného 

členského státu. 

(5) S ohledem na vývoj nápadu Tribunálu 

by měl být počet soudců stanoven na 56 na 

konci třífázového procesu, tj. po dvou 

soudcích jmenovaných na návrh každého 

členského státu, avšak tak, aby v žádném 

okamžiku nemohli v Tribunálu zasedat 

více než dva soudci jmenovaní na návrh 

stejného členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (5a) Dodateční soudci by měli být 

jmenováni na základě jejich nezávislosti, 

nestrannosti a odborných zkušeností, 

s ohledem na své profesní i osobní 

schopnosti a na znalosti právních řádů 

Evropské unie a členských států, přičemž 

by mělo být zajištěno rovné zastoupení 

mužů a žen v celkovém složení Tribunálu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 7 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(7) V září 2016 by měly být pravomoci pro 

rozhodování v prvním stupni ve věcech 

unijní veřejné služby a místa sedmi 

soudců u Soudu pro veřejnou službu na 

základě budoucí legislativní žádosti 

Soudního dvora přeneseny na Tribunál. 

(7) Jak již Soudní dvůr oznámil, bude 

předložen druhý legislativní návrh, 

v němž budou podrobně stanoveny 

veškeré podmínky přenesení pravomocí 
Soudu pro veřejnou službu včetně sedmi 

příslušných soudcovských míst, 

pracovníků a prostředků tohoto soudu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (8a) Částečné obměny Tribunálu je třeba 

naplánovat, aby vlády členských států 

postupně začaly navrhovat během téže 

částečné obměny dva soudce. Pro zajištění 

vyváženého zastoupení mužů a žen 

v rámci Tribunálu [společné prohlášení ze 

dne...*] by se vlády členských států při 

dodržení podmínek a postupů 

stanovených ve Smlouvě měly vždy snažit 

navrhnout jednu ženu a jednoho muže. 

Podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o Evropské 

unii se musí Soudní dvůr skládat nejméně 

z jednoho soudce z každého členského 

státu. Vzhledem k tomu, že tento systém již 

zaručuje určitou geografickou rovnováhu, 

měli by být dodateční soudci jmenováni 

primárně na základě svých odborných 

a osobních dovedností a znalostí právních 

řádů Evropské unie a jejích členských 

států a teprve poté by se mělo přihlížet 

k jejich státní příslušnosti.  

 __________________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 

tohoto nařízení v platnost.. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Postoj Rady 
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Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (9a) Mělo by být jmenováno devatenáct 

referendářů, aby měl každý soudce 

k dispozici jednoho referendáře navíc (s 

ohledem na jmenování devíti referendářů 

v roce 2014), neboť toto uspořádání už 

v rámci Soudního dvora existuje. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Postoj Rady 

Čl. 1 – bod 2 a (nový) 

Protokol č. 3 

Článek 48 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (2a) V článku 48 se doplňuje nový 

odstavec, který zní:  

 „Před obměnou Tribunálu v roce 2019, jíž 

se potvrdí rozhodnutí doplnit Tribunál 

o devět dodatečných soudců, se provede 

studie dopadu za účelem zjištění, zda je 

jmenování těchto devíti soudců nutné 

vzhledem k nápadu Tribunálu.“ 

 

Pozměňovací návrh  9 

Postoj Rady 

Čl. 1 – bod 2 b (nový) 

Protokol č. 3 

Článek 48 a (nový) 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (2b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 48a 

 Mají-li být na návrh jednoho členského 

státu jmenováni dva soudci současně, jsou 

nominace členského státu přípustné, 

pouze pokud jsou tito dva kandidáti 

rozdílného pohlaví; má-li být v případě, že 

jmenování druhého soudce na návrh 
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členského státu probíhá později než 

jmenování prvního soudce, jmenován 

jeden kandidát, jsou nominace přípustné, 

pouze pokud je tento kandidát opačného 

pohlaví než soudce Tribunálu, který 

zůstává ve funkci.  

Odůvodnění 

Viz bod 15 zprávy o ženách v politickém rozhodovacím procesu (2011/2295(INI)) 

(Pietikäinen), která byla přijata na plenárním zasedání dne 3. února 2012, v němž se uvádí, 

že Parlament „vyzývá členské státy, aby podporovaly opatření v rámci pozitivní diskriminace, 

včetně závazných legislativních opatření, s cílem zajistit rovné zastoupení mužů a žen ve všech 

řídících orgánech a při jmenování do veřejných funkcí a vytvořit nástroje pro monitorování 

rovnosti pohlaví při jmenování do funkcí a ve volbách“. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Postoj Rady 

Článek 2 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Funkční období dodatečných soudců 

Tribunálu jmenovaných podle článku 48 

Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora 

Evropské unie se stanoví takto: 

Funkční období dodatečných soudců 

Tribunálu jmenovaných podle článku 48 

Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora 

Evropské unie se stanoví takto: 

a) Funkční období šesti ze dvanácti 

dodatečných soudců jmenovaných od …4, 

končí dnem 31. srpna 2016. Těchto šest 

soudců bude určeno losem. Funkční období 

ostatních šesti soudců končí dnem 31. 

srpna 2019; 

a) Funkční období šesti ze dvanácti 

dodatečných soudců jmenovaných od …*, 

končí dnem 31. srpna 2016. Těchto šest 

soudců bude určeno tak, že vlády šesti 

členských států navrhnou vždy po dvou 

soudcích pro částečnou obměnu 

Tribunálu v roce 2016. Funkční období 

ostatních šesti soudců končí dnem 31. 

srpna 2019;  

b) Funkční období tří ze sedmi 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 

září 2016 končí dnem 31. srpna 2019. Tito 

tři soudci budou určeni losem. Funkční 

období ostatních čtyř soudců končí dnem 

31. srpna 2022; 

b) Funkční období tří ze sedmi 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 

září 2016 končí dnem 31. srpna 2019. Tito 

tři soudci budou určeni tak, že vlády tří 

členských států navrhnou vždy po dvou 

soudcích pro částečnou obměnu 

Tribunálu v roce 2019. Funkční období 

ostatních čtyř soudců končí dnem 31. srpna 

2022. 

c) Funkční období čtyř z devíti 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 

c) Funkční období čtyř z devíti 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 
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září 2019 končí dnem 31. srpna 2022. Tito 

čtyři soudci budou určeni losem. Funkční 

období ostatních pěti soudců končí dnem 

31. srpna 2025. 

září 2019 končí dnem 31. srpna 2022. Tito 

čtyři soudci budou určeni tak, že vlády čtyř 

členských států navrhnou vždy po dvou 

soudcích pro částečnou obměnu 

Tribunálu v roce 2022. Funkční období 

ostatních pěti soudců končí dnem 31. srpna 

2025. 

__________________ __________________ 

4 Úř. věst.: vložte prosím „1. září 2015“ 

nebo datum vstupu tohoto nařízení 

v platnost, pokud by datum vstupu tohoto 

nařízení v platnost bylo po 1. září 2015. 

* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Postoj Rady 

Článek 2 a (nový) 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 1. Do ...* vypracuje Soudní dvůr s pomocí 

externího poradce zprávu Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi o fungování 

Tribunálu. 

 Tato zpráva se zaměří zejména na 

účinnost Tribunálu, nezbytnost a účinnost 

zvýšení počtu soudců na 56, využití 

a efektivitu zdrojů a další zřizování 

specializovaných senátů nebo jiné 

strukturální změny. 

 Soudní dvůr předloží legislativní návrhy 

na odpovídající změnu svého statutu. 

 2. Do ...** vypracuje Soudní dvůr zprávu 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

o možných změnách v rozdělení 

pravomocí, pokud jde o rozhodování 

o předběžných otázkách ve smyslu článku 

267 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

K této zprávě jsou případně přiloženy 

legislativní návrhy. 

 _________________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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 ** Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 

roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 

 

 


