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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Rådets holdning 

Betragtning 1 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(1) Som følge af den gradvise udvidelse af 

Rettens kompetence siden dens oprettelse 

har antallet af sager ved Retten været støt 

stigende år for år, hvilket med tiden har 

ført til en væsentlig stigning i antallet af 

verserende sager for denne retsinstans. 

Dette påvirker sagsbehandlingstiden. 

(1) Som følge af den gradvise udvidelse af 

Rettens kompetence siden dens oprettelse 

er antallet af sager ved Retten vokset år for 

år, hvilket med tiden har ført til en 

væsentlig stigning i antallet af verserende 

sager for denne retsinstans. Med mindre 

der træffes passende foranstaltninger af 

både proceduremæssig art og med hensyn 

til organisation, herunder en forøgelse af 

antallet af dommere ved denne ret, vil 

dette muligvis kunne påvirke 

sagsbehandlingstiden. 

 

Ændringsforslag  2 

Rådets holdning 

Betragtning 3 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(3) Den situation, som Retten befinder sig (3) Den situation, som Retten befinder sig 
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i, er strukturelt betinget og skyldes bl.a. 

stigningen i antallet og forskelligartetheden 

af Unionens institutioners, organers, 

kontorers og agenturers retsakter samt 

omfanget og kompleksiteten af de sager, 

som indbringes for Retten, navnlig inden 

for områderne konkurrence og statsstøtte. 

i, har årsager, der blandt andet hænger 

sammen med stigningen i antallet og 

forskelligartetheden af Unionens 

institutioners, organers, kontorers og 

agenturers retsakter samt omfanget og 

kompleksiteten af de sager, som indbringes 

for Retten, navnlig inden for områderne 

konkurrence, statsstøtte og intellektuel 

ejendomsret, og med det faktum, at der 

ikke er oprettet relevante specialretter som 

omhandlet i artikel 257 i TEUF.. 

 

Ændringsforslag  3 

Rådets holdning 

Betragtning 5 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(5) Under hensyntagen til den sandsynlige 

udvikling i Rettens arbejdsbyrde bør 

antallet af dommere fastsættes til 56 efter 

gennemførelsen af en trefaset procedure, 

idet der på intet tidspunkt må være mere 

end to dommere ved Retten, som er 

udnævnt efter forslag fra samme 

medlemsstat. 

(5) Under hensyntagen til udviklingen i 

Rettens arbejdsbyrde bør antallet af 

dommere fastsættes til 56 efter 

gennemførelsen af en trefaset procedure, 

dvs. to dommere, der udpeges på forslag 

fra hver enkelt medlemsstat, idet der på 

intet tidspunkt må være mere end to 

dommere ved Retten, som er udnævnt efter 

forslag fra samme medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  4 

Rådets holdning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 (5a) Udnævnelsen af flere dommere bør 

være baseret på deres uafhængighed, 

upartiskhed og fagkundskab, idet der 

tages hensyn til deres faglige og 

personlige egnethed og deres kendskab til 

Den Europæiske Unions og 

medlemsstaternes retssystemer, og idet 

kønsbalancen desuden bør sikres i Rettens 

generelle sammensætning. 
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Ændringsforslag  5 

Rådets holdning 

Betragtning 7 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(7) I september 2016 bør beføjelserne til at 

træffe afgørelse i første instans i EU-

personalesager og de syv dommerembeder 

ved Retten for EU-personalesager 

overføres til Retten på grundlag af en 

kommende lovgivningsmæssig 

anmodning fra Domstolen. 

(7) Som Domstolen allerede har bebudet, 

vil der blive forelagt yderligere et 

lovgivningsforslag for at fastlægge 

samtlige nærmere detaljer vedrørende 

overførsel af Retten for EU-

personalesager, herunder dens syv 

dommerembeder og dens personale og 

ressourcer. 

 

Ændringsforslag  6 

Rådets holdning 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 (8a) Delvise udskiftninger i Retten bør 

tilrettelægges på en sådan måde, at 

medlemsstaternes regeringer gradvist 

begynder at udnævne to dommere til den 

samme delvise udskiftning. For at sikre 

balance mellem kvinder og mænd I denne 

domstol [fælles erklæring af ...*], bør 

medlemsstaternes regeringer derfor 

bestræbe sig på at vælge en kvinde og en 

mand, forudsat at de betingelser og 

procedurer, der er fastlagt i traktaten, er 

overholdt.  Artikel 19, stk. 2, i traktaten 

om Den Europæiske Union fastlægger, at 

Retten mindst skal have en dommer fra 

hver medlemsstat. Siden denne ordning 

allerede sikrer, at der er en fast geografisk 

balance, bør yderligere dommere primært 

udnævnes på grundlag af deres faglige og 

personlige evner og i lyset af deres 

kendskab til Den Europæiske Unions og 

dens medlemsstaters retssystemer; der 

skal først derefter tages hensyn til deres 

nationalitet.  

 __________________ 
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 * EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  7 

Rådets holdning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 (9a) Der bør udnævnes 19 referendarer, 

således at hver dommer kan få en 

referendar mere (indbefattet de ni 

referendarer, der allerede blev udnævnt i 

2014), hvilket er den løsning, der allerede 

findes i Domstolen. 

 

Ændringsforslag  8 

Rådets holdning 

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) 

Protokol nr. 3 

Artikel 48 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 2a) I artikel 48 tilføjes følgende stykke:  

 "I 2019 foretages der inden udskiftningen 

af Retten, som bekræfter afgørelsen om at 

tildele den ni dommere mere, en 

konsekvensundersøgelse for at fastslå, 

hvorvidt det er nødvendigt at tildele Retten 

disse ni dommere i lyset af 

arbejdsbyrden". 

 

Ændringsforslag  9 

Rådets holdning 

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt) 

Protokol nr. 3 

Artikel 48 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 2b) Der indsættes følgende artikel: 



 

 

 PE568.566/ 5 

 DA 

 "Artikel 48a 

 En medlemsstats udnævnelser kan kun 

godtages, hvis de vedrører enten en 

kandidat af hvert køn, hvis der skal 

foretages to udnævnelser på samme tid på 

forslag fra den pågældende medlemsstat, 

eller en kandidat af det modsatte køn i 

forhold til den dommer, der fortsat vil 

sidde i Retten, hvis udnævnelsen til det 

andet dommerembede på forslag fra den 

pågældende medlemsstat ikke sker 

samtidig med udnævnelsen til det første 

dommerembede." 

Begrundelse 

Se punkt 15 i betænkningen om kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning 

(2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN), der blev vedtaget i plenarforsamlingen den 3. februar 

2012, og hvor Parlamentet ”opfordrer medlemsstaterne til at fremme positive 

foranstaltninger, herunder bindende lovgivningsmæssige foranstaltninger, for at sikre paritet 

i alle regeringsorganer og offentlige hverv samt for at udvikle redskaber for at kunne 

kontrollere, at kønnene ligestilles i forbindelse med udnævnelser og valg”. 

 

Ændringsforslag  10 

Rådets holdning 

Artikel 2 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

Embedsperioden for de yderligere 

dommere ved Retten, som skal udnævnes i 

henhold til artikel 48 i protokol nr. 3 

vedrørende statutten for Den Europæiske 

Unions Domstol, er som følger: 

Embedsperioden for de yderligere 

dommere ved Retten, som skal udnævnes i 

henhold til artikel 48 i protokol nr. 3 

vedrørende statutten for Den Europæiske 

Unions Domstol, er som følger: 

a) Embedsperioden for seks af de 12 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

…*, udløber den 31. august 2016. Disse 

seks dommere udvælges ved lodtrækning. 

Embedsperioden for de seks andre 

dommere udløber den 31. august 2019. 

a) Embedsperioden for seks af de 12 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

…*, udløber den 31. august 2016. Disse 

seks dommere udvælges ved, at seks 

medlemsstaters regeringer udnævner to 

dommere hver for den delvise udskiftning 

af Retten i 2016. Embedsperioden for de 

seks andre dommere udløber den 31. 

august 2019.  

b) Embedsperioden for tre af de syv 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

1. september 2016, udløber den 31. august 

b) Embedsperioden for tre af de syv 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

1. september 2016, udløber den 31. august 
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2019. Disse tre dommere udvælges ved 

lodtrækning. Embedsperioden for de fire 

andre dommere udløber den 31. august 

2022; 

2019. Disse tre dommere udnævnes ved, at 

tre medlemsstaters regeringer udnævner 

to dommere hver for den delvise 

udskiftning af Retten i 2019. 
Embedsperioden for de fire andre dommere 

udløber den 31. august 2022. 

c) Embedsperioden for fire af de ni 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

1. september 2019, udløber den 31. august 

2022. Disse fire dommere udvælges ved 

lodtrækning. Embedsperioden for de fem 

andre dommere udløber den 31. august 

2025. 

c) Embedsperioden for fire af de ni 

yderligere dommere, der skal udnævnes pr. 

1. september 2019, udløber den 31. august 

2022. Disse tre dommere udnævnes ved, at 

fire medlemsstaters regeringer udnævner 

to dommere hver for den delvise 

udskiftning af Retten i 2022. 
Embedsperioden for de fem andre 

dommere udløber den 31. august 2025. 

__________________ __________________ 

* EUT: Indsæt venligst "i september 2015" 

eller datoen for denne forordnings 

ikrafttræden, hvis denne dato er senere end 

den 1. september 2015. 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  11 

Rådets holdning 

Artikel 2 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 »Artikel 2a 

 1. Inden ...* udarbejder Domstolen en 

rapport, idet den benytter en ekstern 

rådgiver, til Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om Rettens funktion.  

 Denne rapport skal navnlig omhandle 

Rettens effektivitet, nødvendigheden og 

effektiviteten af, at dens dommeres antal 

forhøjes til 56, brugen og effektiviteten af 

midlerne og yderligere oprettelse af 

specialkamre og/eller andre strukturelle 

ændringer. 

 Domstolen forelægger tilsvarende 

lovgivningsforslag til ændring af dens 

statut. 

 2. Inden ...** udarbejder Domstolen en 

rapport for Parlamentet, Rådet og 
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Kommissionen om mulige ændringer af 

kompetencefordelingen for præjudicielle 

forelæggelser under Artikel 267 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Rapporten ledsages om 

fornødent af lovgivningsforslag. 

 * EUT: Indsæt venligst datoen fem år 

efter denne forordnings ikrafttræden. 

 ** EUT: Indsæt venligst datoen to år efter 

denne forordnings ikrafttræden. 

 


