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TARKISTUKSET 001-011  
esittäjä(t): Oikeudellisten asioiden valiokunta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

 

Neuvoston kanta (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(1) Koska unionin yleisen tuomioistuimen 

toimivalta on vähitellen laajentunut sen 

perustamisesta lähtien, unionin yleisessä 

tuomioistuimessa käsiteltävinä olevien 

tulevien asioiden lukumäärä on vuosien 

mittaan jatkuvasti kasvanut, mistä on ajan 

mittaan seurannut kyseisessä 

tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden 

lukumäärän kasvu. Tämä kasvu vaikuttaa 

käsittelyaikoihin. 

(1) Koska unionin yleisen tuomioistuimen 

toimivalta on vähitellen laajentunut sen 

perustamisesta lähtien, unionin yleisessä 

tuomioistuimessa käsiteltävinä olevien 

tulevien asioiden lukumäärä on vuosien 

mittaan kasvanut, mistä on ajan mittaan 

seurannut kyseisessä tuomioistuimessa 

vireillä olevien asioiden lukumäärän kasvu. 

Ilman asianmukaisia joko menettelyllisiä 

tai organisatorisia toimenpiteitä, mukaan 

lukien tuomareiden määrän lisääminen, 
tämä kasvu voi vaikuttaa käsittelyaikoihin. 

Tarkistus 2 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(3) Unionin yleisen tuomioistuimen 

tilanteeseen on rakenteellisia syitä, jotka 

(3) Unionin yleisen tuomioistuimen 

tilanteeseen on syitä, jotka liittyvät muun 
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liittyvät muun muassa unionin toimielinten, 

elinten ja laitosten antamien säädösten 

määrän kasvuun ja niiden 

moninaistumiseen sekä unionin yleisessä 

tuomioistuimessa vireille tulleiden asioiden 

laajuuteen ja monitahoisuuteen erityisesti 

kilpailun ja valtiontukien aloilla. 

muassa unionin toimielinten, elinten ja 

laitosten antamien säädösten määrän 

kasvuun ja niiden moninaistumiseen sekä 

unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille 

tulleiden asioiden laajuuteen ja 

monitahoisuuteen erityisesti kilpailun, 

valtiontukien ja immateriaalioikeuksien 

aloilla sekä siihen, ettei unionin yleisen 

tuomioistuimen yhteyteen ole perustettu 

erityistuomioistuimia, joista määrätään 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 257 artiklassa. 

Tarkistus 3 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän todennäköinen 

kehittyminen, tuomareiden lukumääräksi 

olisi kolmivaiheisen prosessin päätteeksi 

vahvistettava 56 siten, että yleisessä 

tuomioistuimessa ei voi missään vaiheessa 

toimia useampi kuin kaksi saman 

jäsenvaltion ehdotuksesta nimitettyä 

tuomaria. 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän kehittyminen, 

tuomareiden lukumääräksi olisi 

kolmivaiheisen prosessin päätteeksi 

vahvistettava 56 siten, että kunkin 

jäsenvaltion ehdotuksesta nimitetään 

kaksi tuomaria ja että yleisessä 

tuomioistuimessa ei voi missään vaiheessa 

toimia useampi kuin kaksi saman 

jäsenvaltion ehdotuksesta nimitettyä 

tuomaria. 

Tarkistus 4 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 (5 a) Uudet tuomarit olisi nimitettävä 

heidän riippumattomuutensa, 

puolueettomuutensa ja pätevyytensä 

perusteella ja ottaen huomioon heidän 

ammatillinen ja henkilökohtainen 

soveltuvuutensa sekä heidän Euroopan 

unionin ja jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien tuntemuksensa, ja 

lisäksi olisi huolehdittava sukupuolten 

tasapuolisesta edustuksesta 
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tuomioistuimen kokonaiskokoonpanossa. 

Tarkistus 5 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(7) Syyskuussa 2016 olisi ensimmäisen 

oikeusasteen toimivalta unionin 

virkamiehiä koskevissa asioissa sekä 

Euroopan unionin 

virkamiestuomioistuimen seitsemän 

tuomarien virkaa siirrettävä unionin 

yleiseen tuomioistuimeen unionin 

tuomioistuimen tulevaisuudessa esittämän 

lainsäädännöllisen pyynnön perusteella. 

(7) Kuten unionin tuomioistuin on jo 

ilmoittanut, Euroopan unionin 

virkamiestuomioistuimen siirtämistä, 

mukaan lukien sen seitsemän 

tuomarinvirkaa, henkilöstö ja resurssit, 

koskevista yksityiskohtaisista 

menettelyistä tehdään toinen 

lainsäädäntöehdotus. 

Tarkistus 6 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 (8 a) Unionin yleisen tuomioistuimen 

osittaiset uudistukset olisi toteutettava 

niin, että jäsenvaltioiden hallitukset 

ehdottaisivat asteittain kahta tuomaria 

saman osittaisen uudistuksen aikana. 

Naisten ja miesten tasapuolisen 

edustuksen varmistamiseksi unionin 

yleisessä tuomioistuimessa [ ... annettu 

yhteinen julistus * ] jäsenvaltioiden 

hallitusten olisi pyrittävä asettamaan 

etusijalle yksi nais- ja yksi miesehdokas, 

edellyttäen, että perussopimuksessa 

vahvistettuja ehtoja ja menettelyjä 

noudatetaan. Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaan 

unionin yleisessä tuomioistuimessa on 

vähintään yksi tuomari jäsenvaltiota 

kohden. Koska tämän järjestelmän avulla 

voidaan jo varmistaa tietty 

maantieteellinen tasapaino, uudet 

tuomarit olisi nimitettävä heidän 

ammatillisen ja henkilökohtaisen 

soveltuvuutensa sekä heidän Euroopan 
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unionin ja sen jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien tuntemuksensa 

perusteella pikemminkin kuin ottaen 

huomioon heidän kansallisuutensa. 

 __________________ 

 * Virallinen lehti: lisätään tämän 

asetuksen voimaantulopäivä. 

Tarkistus 7 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 (9 a) Olisi nimitettävä yhdeksäntoista 

lakimiesavustajaa, jotta kukin tuomari 

saisi yhden lakimiesavustajan lisää 

(ottaen huomioon vuonna 2014 jo 

nimitetyt yhdeksän lakimiesavustajaa), 

mistä on jo tehty sopimus unionin 

yleisessä tuomioistuimessa. 

Tarkistus 8 

Neuvoston kanta 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Pöytäkirja N:o 3 

48 artikla 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 2 a) Lisätään 48 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”Vuonna 2019, ennen unionin yleisen 

tuomioistuimen uudistusta, jonka 

yhteydessä vahvistetaan päätös yhdeksän 

uuden tuomarin ottamisesta palvelukseen 

siihen, toteutetaan vaikutustenarviointi 

siitä, onko käsiteltävänä olevien asioiden 

todetun määrän perusteella tarpeen ottaa 

palvelukseen unionin yleiseen 

tuomioistuimeen kyseiset yhdeksän uutta 

tuomaria, vai ei.” 
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Tarkistus 9 

Neuvoston kanta 

1 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Pöytäkirja N:o 3 

48 a artikla (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 2 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”48 a artikla 

 Jäsenvaltion nimeämä ehdokas voidaan 

hyväksyä ainoastaan, jos ehdokkaat ovat 

kumpaakin sukupuolta siinä tapauksessa, 

että jäsenvaltio nimeää samaan aikaan 

kaksi ehdokasta, tai jos ehdokas edustaa 

eri sukupuolta kuin unionin yleisessä 

tuomioistuimessa jo toimiva tuomari siinä 

tapauksessa, että kyseinen jäsenvaltio 

nimeää ensimmäisen ja toisen 

tuomariehdokkaan eri aikaan.” 

Perustelu 

Katso täysistunnossa 3. helmikuuta 2012 hyväksytyn, naisista päättäjinä annetun mietinnön 

(2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN) 15 kohta, jossa parlamentti ”kehottaa jäsenvaltioita 

edistämään positiivisia erityistoimia, mukaan lukien sitovia lainsäädännöllisiä toimia, jotta 

saavutettaisiin tasa-arvo kaikissa hallintoelimissä ja julkisissa nimityksissä, ja kehottaa 

kehittämään keinoja sukupuolinäkökulman toteutumisen seuraamiseksi nimitysten ja vaalien 

yhteydessä”. 

Tarkistus 10 

Neuvoston kanta 

2 artikla 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 

48 artiklan mukaisesti nimitettävien 

unionin yleisen tuomioistuimen uusien 

tuomareiden toimikausi on seuraava: 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 

48 artiklan mukaisesti nimitettävien 

unionin yleisen tuomioistuimen uusien 

tuomareiden toimikausi on seuraava: 

a) Kahdestatoista …* nimitettävästä 

uudesta tuomarista kuuden toimikausi 

päättyy 31 päivänä elokuuta 2016. Nämä 

kuusi tuomaria valitaan arvalla. Kuuden 

muun tuomarin toimikausi päättyy 31 

a) Kahdestatoista …* nimitettävästä 

uudesta tuomarista kuuden toimikausi 

päättyy 31 päivänä elokuuta 2016. Nämä 

kuusi tuomaria nimitetään siten, että 

kuuden jäsenvaltion hallitukset ehdottavat 

kukin kahta tuomaria unionin yleisen 
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päivänä elokuuta 2019. tuomioistuimen osittaista uudistamista 

varten vuonna 2016. Kuuden muun 

tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä 

elokuuta 2019.  

b) Seitsemästä 1 päivästä syyskuuta 2016 

nimitettävästä uudesta tuomarista kolmen 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2016. Nämä kolme tuomaria valitaan 

arvalla. Neljän muun tuomarin toimikausi 

päättyy 31 päivänä elokuuta 2022. 

b) Seitsemästä 1 päivästä syyskuuta 2016 

nimitettävästä uudesta tuomarista kolmen 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2016. Nämä kolme tuomaria nimitetään 

siten, että kolmen jäsenvaltion hallitukset 

ehdottavat kukin kahta tuomaria unionin 

yleisen tuomioistuimen osittaista 

uudistamista varten vuonna 2019. Neljän 

muun tuomarin toimikausi päättyy 31 

päivänä elokuuta 2022. 

c) Yhdeksästä 1 päivästä syyskuuta 2019 

nimitettävästä uudesta tuomarista neljän 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2022. Nämä neljä tuomaria valitaan 

arvalla. Viiden muun tuomarin toimikausi 

päättyy 31 päivänä elokuuta 2025. 

c) Yhdeksästä 1 päivästä syyskuuta 2019 

nimitettävästä uudesta tuomarista neljän 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2022. Nämä neljä tuomaria nimitetään 

siten, että neljän jäsenvaltion hallitukset 

ehdottavat kukin kahta tuomaria unionin 

yleisen tuomioistuimen osittaista 

uudistamista varten vuonna 2022. Viiden 

muun tuomarin toimikausi päättyy 31 

päivänä elokuuta 2025. 

__________________ __________________ 

* Virallinen lehti: lisätään "1 päivästä 

syyskuuta 2015" tai tämän asetuksen 

voimaantulopäivä, jos se on myöhäisempi 

kuin 1 päivä syyskuuta 2015. 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 

voimaantulopäivä. 

Tarkistus 11 

Neuvoston kanta 

2 a artikla (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 2 a artikla 

 1. Unionin tuomioistuin laatii viimeistään 

… päivänä …kuuta …* ulkopuolista 

konsulttia käyttäen kertomuksen 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle unionin yleisen 

tuomioistuimen toiminnasta. 

 Kyseisessä kertomuksessa keskitytään 

käsittelemään unionin yleisen 

tuomioistuimen tehokkuutta, tuomareiden 
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lukumäärän nostamisen 56:een 

tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta, 

resurssien käyttöä ja tehokkuutta sekä 

uusien erityisjaostojen perustamista ja/tai 

muita rakenteellisia muutoksia. 

 Unionin tuomioistuin jättää 

lainsäädäntöehdotuksia perussääntönsä 

muuttamisesta vastaavasti. 

 2. Unionin tuomioistuin laatii viimeistään 

… päivänä …kuuta …** kertomuksen 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle mahdollisista muutoksista 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 267 artiklassa tarkoitettuja 

ennakkoratkaisuja koskevaan toimivallan 

jakoon. Kertomukseen liitetään 

tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. 

 __________ 

 * Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on viisi vuotta tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

 ** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

 


