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AMANDMANI 001-011  
podnositelj Odbor za pravna pitanja 

 

Preporuka za drugo čitanje 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda 

 

Stajalište Vijeća (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Amandman  1 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 1. 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

(1) Zbog postupnog proširenja nadležnosti 

Općeg suda od njegova osnivanja, broj 

predmeta pred Općim sudom već godinama 

kontinuirano raste, što je s vremenom 

dovelo do povećanja broja predmeta koji 

su u tijeku pred tim sudom. To utječe na 

trajanje postupaka. 

(1) Zbog postupnog proširenja nadležnosti 

Općeg suda od njegova osnivanja, broj 

predmeta pred Općim sudom već godinama 

raste, što je s vremenom dovelo do 

povećanja broja predmeta koji su u tijeku 

pred tim sudom. Ako se ne poduzmu 

odgovarajuće mjere proceduralne i 

organizacijske prirode, što podrazumijeva 

i povećanje broja sudaca tog suda, 

moguće je da će to utjecati na trajanje 

postupaka. 

 

Amandman  2 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 3. 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

(3) Situacija u kojoj se nalazi Opći sud ima 

strukturne uzroke povezane s, između 

(3) Situacija u kojoj se nalazi Opći sud ima 

uzroke povezane s, između ostalog, 
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ostalog, povećanjem broja i raznovrsnosti 

pravnih akata institucija, tijela, ureda i 

agencija Unije kao i s opsegom i 

složenošću predmeta pred Općim sudom, 

posebno u području tržišnog natjecanja i 

državnih potpora. 

povećanjem broja i raznovrsnosti pravnih 

akata institucija, tijela, ureda i agencija 

Unije, opsegom i složenošću predmeta 

pred Općim sudom, posebno u području 

tržišnog natjecanja, državnih potpora, 

intelektualnog vlasništva te činjenicom da 

nisu osnovani odgovarajući specijalizirani 

sudovi predviđeni člankom 257. UFEU-a. 

 

Amandman  3 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 5. 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

(5) Uzimajući u obzir vjerojatni razvoj 

radnog opterećenja Općeg suda broj sudaca 

trebalo bi, na kraju procesa koji se sastoji 

od tri faze, utvrditi na 56, pri čemu se 

podrazumijeva da ni u kojem trenutku u 

Općem sudu ne mogu biti više od dva suca 

imenovana na prijedlog iste države članice. 

(5) Uzimajući u obzir razvoj radnog 

opterećenja Općeg suda broj sudaca trebalo 

bi, na kraju procesa koji se sastoji od tri 

faze, utvrditi na 56, što znači po dva suca 

imenovana na prijedlog svake države 

članice, pri čemu se podrazumijeva da ni u 

kojem trenutku u Općem sudu ne mogu biti 

više od dva suca imenovana na prijedlog 

iste države članice. 

 

Amandman  4 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 5.a (nova) 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (5a) Imenovanje dodatnih sudaca trebalo 

bi se zasnivati na njihovoj neovisnosti, 

nepristranosti i stručnosti, imajući pritom 

u vidu njihovu profesionalnu i osobnu 

prikladnost i poznavanje pravnih sustava 

Europske unije i država članica, a uz to bi 

trebalo i zajamčiti spolnu ravnopravnost u 

ukupnom sastavu Suda. 

 

Amandman  5 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 7. 
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Stajalište Vijeća Izmjena 

(7) Nadležnost za odlučivanje u prvom 

stupnju o službeničkim predmetima Unije 

i sedam mjesta sudaca Službeničkog suda 

Europske unije trebalo bi, na temelju 

budućeg zakonodavnog zahtjeva Suda, 

prenijeti na Opći sud u rujnu 2016. 

(7) Kako je Sud već najavio, bit će 

podnesen drugi zakonodavni prijedlog 

kako bi se utvrdile sve podrobnosti za 

prijenos Službeničkog suda Europske 

unije, uključujući i njegovih sedam 

sudačkih mjesta te osoblje i resurse. 

 

Amandman  6 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 8.a (nova) 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (8.a) Djelomičnu izmjenu Općeg suda 

trebalo bi organizirati na način da vlade 

država članica postepeno počnu imenovati 

dva suca za istu djelomičnu izmjenu. 

Stoga bi se, kako bi se osigurala 

ravnomjerna zastupljenost žena i 

muškaraca u tom Sudu [zajednička izjava 

od... * ], vlade država članica trebale 

potruditi da izaberu po jednu ženu i 

jednog muškarca, uz uvjet da se poštuju 

uvjeti i postupci utvrđeni Ugovorom. 

Člankom 19. stavkom 2. Ugovora o 

Europskoj uniji propisano je da se Sud 

sastoji od najmanje jednog suca iz svake 

države članice. Budući da je time 

ravnomjerna geografska zastupljenost već 

zajamčena, dodatne suce trebalo bi 

imenovati prvenstveno na temelju 

stručnih i osobnih kvaliteta, te s obzirom 

na njihovo poznavanje pravnih sustava 

Europske unije i država članica, a tek 

nakon toga bi u obzir trebalo uzeti i 

njihovo državljanstvo.  

 __________________ 

 * SL: umetnuti datum stupanja na snagu 

ove Uredbe. 
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Amandman  7 

Stajalište Vijeća 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (9.a) Predlaže se imenovanje 19 sudskih 

savjetnika kako bi svaki sudac imao na 

raspolaganju još jednog sudskog 

savjetnika (uzimajući u obzir njih devet 

već imenovanih 2014.), što je rješenje koje 

već postoji na Sudu. 

 

Amandman  8 

Stajalište Vijeća 

Članak 1. – točka 2.a (nova) 

Protokol br. 3 

Članak 48. 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (2.a) Članku 48. dodaje se sljedeći stavak:  

 „Godine 2019., prije izmjene Općeg suda 

kojom se potvrđuje odluka da se u taj Sud 

imenuje dodatnih devet sudaca, provest će 

se studija utjecaja da se utvrdi je li, u 

svjetlu radnog opterećenja, potrebno 

imenovanje navedenih devet sudaca u taj 

Sud.” 

 

Amandman  9 

Stajalište Vijeća 

Članak 1. – točka 2.b (nova) 

Protokol br. 3 

Članak 48.a (novi) 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (2.b) Umeće se sljedeći članak: 

 „Članak 48.a 

 Imenovanja iz država članica dopuštena 

su samo ako podrazumijevaju po jednog 

kandidata oba spola kad je riječ o dva 
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istodobna imenovanja na prijedlog te 

države članice, ili kandidata suprotnog 

spola u odnosu na spol suca koji nastavlja 

biti članom Općeg suda ako se 

imenovanje na položaj drugog suca na 

prijedlog države članice ne obavlja u isto 

vrijeme kad i imenovanje prvog suca.” 

Justification 

See paragraph 15 of the Report on women in political decision-making (2011/2295(INI)) 

(PIETIKÄINEN), adopted in plenary 3.2.2012, that ‘[c]alls on the Member States to promote 

positive actions, including binding legislative measures, with a view to ensuring parity in all 

governing bodies and public appointments and to develop tools for gender monitoring of 

nominations and elections;’ 

 

Amandman  10 

Stajalište Vijeća 

Članak 2. 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

Mandat dodatnih sudaca Općeg suda koje 

treba imenovati na temelju članka 48. 

Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske 

unije jest sljedeći: 

Mandat dodatnih sudaca Općeg suda koje 

treba imenovati na temelju članka 48. 

Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske 

unije jest sljedeći: 

(a) Mandat šest od dvanaest dodatnih 

sudaca koje treba imenovati od … 4 

završava 31. kolovoza 2016. Tih šest 

sudaca biraju se ždrijebom. Mandat 

ostalih šest sudaca završava 

31. kolovoza 2019.; 

(a) Mandat šest od dvanaest dodatnih 

sudaca koje treba imenovati od … * 

završava 31. kolovoza 2016. Tih šest 

sudaca biraju se tako da vlade šest država 

članica 2016. godine imenuju po dva 

člana za djelomičnu izmjenu Općeg suda. 

Mandat ostalih šest sudaca završava 

31. kolovoza 2019.;  

(b) Mandat triju od sedam dodatnih sudaca 

koje treba imenovati od 1. rujna 2016. 

završava 31. kolovoza 2019. Ta tri suca 

biraju se ždrijebom. Mandat ostalih 

četiriju sudaca završava 

31. kolovoza 2022.; 

(b) Mandat triju od sedam dodatnih sudaca 

koje treba imenovati od 1. rujna 2016. 

završava 31. kolovoza 2019. Ta tri suca 

biraju se tako da vlade triju država 

članica 2019. godine imenuju po dva suca 

za djelomičnu izmjenu Općeg suda. 

Mandat ostalih četiriju sudaca završava 

31. kolovoza 2022.; 

(c) Mandat četiriju od devet dodatnih 

sudaca odabranih ždrijebom koje treba 

imenovati od 1. rujna 2019. završava 

31. kolovoza 2022. Ta četiri suca biraju se 

(c) Mandat četiriju od devet dodatnih 

sudaca odabranih ždrijebom koje treba 

imenovati od 1. rujna 2019. završava 

31. kolovoza 2022. Ta četiri suca biraju se 
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ždrijebom. Mandat ostalih pet sudaca 

završava 31. kolovoza 2025. 

tako da vlade četiriju država članica 2022. 

godine imenuju po dva suca za 

djelomičnu izmjenu Općeg suda. Mandat 

ostalih pet sudaca završava 

31. kolovoza 2025. 

__________________ __________________ 

4 SL: molimo umetnuti „1. rujna 2015.” ili 

datum stupanja na snagu ove Uredbe ako je 

taj datum nakon 1. rujna 2015. 

* SL: molimo umetnuti datum stupanja na 

snagu ove Uredbe. 

 

Amandman  11 

Stajalište Vijeća 

Članak 2.a (novi) 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 Članak 2.a 

 1. Do ...* Sud sastavlja izvješće, uz pomoć 

vanjskog konzultanta, za Europski 

parlament, Vijeće i Komisiju o 

funkcioniranju Općeg suda. 

 U izvješću se posebna pažnja daje 

djelotvornosti Općeg suda, nužnosti i 

učinkovitosti povećanja broja njegovih 

sudaca na 56, upotrebi i učinkovitosti 

resursa i daljnjem osnivanju 

specijaliziranih vijeća i/ili drugim 

strukturnim promjenama. 

 U skladu s tim, Sud podnosi zakonodavne 

prijedloge za izmjenu svog Statuta. 

 2. Do ...**  Sud za Parlament, Vijeće i 

Komisiju sastavlja izvješće o mogućim 

izmjenama za podjelu nadležnosti u vezi s 

odlukama o prethodnim pitanjima iz 

članka 267. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. Izvješće prate, gdje je to 

primjereno, zakonodavni prijedlozi. 

 

______________________ 

* SL: molimo umetnuti datum: pet godina 

od stupanja na snagu ove Uredbe. 

** SL: molimo umetnuti datum: dvije 

godina od stupanja na snagu ove Uredbe. 
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