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A Tanács álláspontja (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

A Tanács álláspontja 

(1) preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(1) A Törvényszék hatáskörének a 

létrehozása óta történő fokozatos bővítése 

miatt az előtte folyó eljárások száma évről 

évre növekszik, aminek következtében az 

ezen igazságszolgáltatási fórum előtt 

folyamatban lévő ügyek száma ez idő alatt 

szintén megnövekedett. Mindez kihatással 

van az eljárások időtartamára is. 

(1) A Törvényszék hatáskörének a 

létrehozása óta történő fokozatos bővítése 

miatt az előtte folyó eljárások száma évről 

évre növekedett, aminek következtében az 

ezen igazságszolgáltatási fórum előtt 

folyamatban lévő ügyek száma ez idő alatt 

szintén megnövekedett. Hacsak megfelelő, 

mind eljárási, mind pedig szervezeti 

jellegű intézkedések nem történnek – 

beleértve a törvényszéki bírák számának 

növelését is – lehetséges, hogy mindez 

kihatással lesz az eljárások időtartamára. 

 

Módosítás  2 

A Tanács álláspontja 

(3) preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) A Törvényszék jelen helyzete többek (3) A Törvényszék jelen helyzete többek 
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között olyan strukturális okokra vezethető 

vissza, amelyek az Unió intézményei, 

szervei és hivatalai jogi aktusai számának 

növekedésével és sokrétűbbé válásával, 

valamint a Törvényszékhez érkező ügyek 

számával és összetettségével 

kapcsolatosak, különösen a versenyjog és 

az állami támogatások területén. 

között olyan okokra vezethető vissza, 

amelyek az Unió intézményei, szervei és 

hivatalai jogi aktusai számának 

növekedésével és sokrétűbbé válásával, 

valamint a Törvényszékhez érkező ügyek 

számával és összetettségével 

kapcsolatosak, különösen a versenyjog, az 

állami támogatások és a szellemi tulajdon 

területén, továbbá arra, hogy nem jöttek 

létre az EUMSZ 257. cikkében 

meghatározott, megfelelő különös 

hatáskörű törvényszékek. 

 

Módosítás  3 

A Tanács álláspontja 

(5) preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A Törvényszék munkaterhének várható 

alakulására tekintettel a bírák számát 56-

ban célszerű megállapítani, amelyet három 

lépcsőben kell elérni, szem előtt tartva azt 

is, hogy a Törvényszéknek nem lehet 

egyidejűleg kettőnél több olyan bírája, akit 

ugyanazon tagállam javaslatára neveztek 

ki. 

(5) A Törvényszék munkaterhének 

alakulására tekintettel a bírák számát 56-

ban célszerű megállapítani, amelyet három 

lépcsőben kell elérni, vagyis minden egyes 

tagállam javaslatára két bíró 

kinevezésével, szem előtt tartva azt is, hogy 

a Törvényszéknek nem lehet egyidejűleg 

kettőnél több olyan bírája, akit ugyanazon 

tagállam javaslatára neveztek ki. 

 

Módosítás  4 

A Tanács álláspontja 

(5a) preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (5a) A további bírák kinevezését 

függetlenségükre, pártatlanságukra és 

szakértelmükre kell alapozni, figyelembe 

véve szakmai és személyes 

alkalmasságukat, illetve az Európai Unió 

és a tagállamok jogrendszereinek 

ismeretét, biztosítani kell továbbá a nemek 

közötti egyensúlyt a Bíróság 

összetételében. 
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Módosítás  5 

A Tanács álláspontja 

(7) preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) Az uniós közszolgálati ügyekben 

történő elsőfokú törvénykezésnek és az 
Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 

hét bírói álláshelyéinek a Bíróság által a 

jövőben benyújtandó jogalkotási kérelem 

alapján 2016 szeptemberében át kell 

kerülnie a Törvényszékhez. 

(7) A Bíróság – bejelentésének 

megfelelően – egy második jogalkotási 

javaslatot fog előterjeszteni az Európai 

Unió Közszolgálati Törvényszéke – többek 

között a hét bírói álláshely, a személyzet és 

az erőforrások – átvételi módjainak 

részletes meghatározására. 

 

Módosítás  6 

A Tanács álláspontja 

(8a) preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (8a) A részleges megújításokat oly módon 

kell szervezni a Törvényszéken, hogy a 

tagállamok kormányai fokozatosan két 

bírót kezdenek kinevezni ugyanarra a 

részleges megújításra. A Törvényszékhez 

kinevezett nők és férfiak közötti egyensúly 

biztosítása érdekében […-i közös 

nyilatkozat*] a tagállamok kormányainak 

arra kell törekedniük, hogy egy nőt és egy 

férfit válasszanak, a Szerződésben 

meghatározott feltételek és eljárások 

tiszteletben tartása mellett. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 19. cikkének (2) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 

Bíróság tagállamonként legalább egy 

bíróból áll. Mivel ez a rendszer már 

biztosítja az egyértelmű földrajzi 

egyensúlyt, a további bírák kinevezését 

kizárólag szakmai és személyes 

készségeikre és kompetenciáikra, valamint 

az Európai Unió és az egyes tagállamok 

jogrendszerével kapcsolatos ismereteikre 

kell alapozni; csupán ezt követően kell 

figyelembe venni nemzetiségüket.  

 __________________ 
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 *HL: kérjük, illessze be e rendelet 

hatálybalépésének időpontját. 

 

Módosítás  7 

A Tanács álláspontja 

(9a) preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (9a) A Bíróságnál már alkalmazott 

megoldáshoz hasonlóan 19 jogi referenst 

kell kinevezni annak érdekében, hogy 

minden bíró mellé egy további jogi 

referens kerülhessen (beleszámítva a 

2014-ben kinevezett kilenc jogi referenst). 

 

Módosítás  8 

A Tanács álláspontja 

1. cikk – 2 a) pont (új) 

(3.) jegyzőkönyv  

48. cikk 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 2a) A 48. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki:  

 2019-ben, a Törvényszéknek a további 

kilenc bíróra vonatkozó döntést 

megerősítő megújítása előtt 

hatástanulmányt kell készíteni arra 

vonatkozóan, hogy a munkateher 

fényében szükség van-e erre a kilenc új 

bírára a Törvényszéken. 

 

Módosítás  9 

A Tanács álláspontja 

1. cikk – 2 b) pont (új) 

(3.) jegyzőkönyv  

48 a. cikk (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

 2b) A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

 48a. cikk 

 A tagállam általi jelölés csak akkor 

fogadható el, ha mindkét nem képviselve 

van, amennyiben az adott tagállam 

javaslatára egy időben két jelölt 

kinevezésére kerül sor, vagy ha a 

Törvényszéken már hivatalban lévő, az 

adott tagállam által jelölt bíró nemével 

ellentétes nemű jelöltről van szó, 

amennyiben a második bíró hivatalába 

történő jelölés nem az első bíró jelölésével 

egy időben történik. 

Indokolás 

Lásd a 2012. március 2-i plenáris ülésen elfogadott, „A nők részvétele a politikai 

döntéshozatalban” című jelentés (2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN) 15. bekezdését, amely 

„felszólítja a tagállamokat a pozitív cselekvési intézkedések előmozdítására – ideértve a 

kötelező érvényű jogalkotási intézkedéseket – az egyenlőség megvalósítása érdekében, 

valamennyi irányító szerv és közszolgálati kinevezés esetében, ezenkívül arra, hogy 

dolgozzanak ki eszközöket a jelölések és a választások a nemek közötti egyenlőség 

szempontjai szerinti nyomon követésére”. 

Módosítás  10 

A Tanács álláspontja 

2. cikk 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A Törvényszéknek az Európai Unió 

Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) 

jegyzőkönyv 48. cikke alapján 

kinevezendő további bíráinak hivatali 

ideje a következőképpen alakul: 

Az Európai Unió Bíróságának 

alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv 48. 

cikke alapján kinevezendő további 

törvényszéki bírák hivatali ideje a 

következőképpen alakul: 

 

a) A …4-tól/től kinevezendő tizenkét 

további bíró közül hat bíró hivatali ideje 

2016. augusztus 31-én jár le. Ezen hat bíró 

sorsolással kerül kiválasztásra. A másik 

hat bíró hivatali ideje 2019. augusztus 31-

én jár le. 

a) A …*-tól/től kinevezendő tizenkét 

további bíró közül hat bíró hivatali ideje 

2016. augusztus 31-én jár le. E hat bírót 

akként kell kiválasztani, hogy hat 

tagállam kormányai egyenként két bírót 

jelölnek a Törvényszék 2016-ban esedékes 

részleges megújításához. A másik hat bíró 

hivatali ideje 2019. augusztus 31-én jár le.  
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b) A 2016. szeptember 1-jével kinevezendő 

hét további bíró közül három bíró hivatali 

ideje 2019. augusztus 31-én jár le. Ezen 

három bíró sorsolással kerül kiválasztásra. 

A másik négy bíró hivatali ideje 2022. 

augusztus 31-én jár le. 

b) A 2016. szeptember 1-jével kinevezendő 

hét további bíró közül három bíró hivatali 

ideje 2019. augusztus 31-én jár le. E három 

bírót akként kell kiválasztani, hogy három 

tagállam kormányai egyenként két bírót 

jelölnek a Törvényszék 2019-ben esedékes 

részleges megújításához. A másik négy 

bíró hivatali ideje 2022. augusztus 31-én 

jár le. 

c) A 2019. szeptember 1-jével kinevezendő 

kilenc további bíró közül négy bíró hivatali 

ideje 2022. augusztus 31-én jár le. Ezen 

négy bíró sorsolással kerül kiválasztásra. 

A másik öt bíró hivatali ideje 2025. 

augusztus 31-én jár le. 

c) A 2019. szeptember 1-jével kinevezendő 

kilenc további bíró közül négy bíró hivatali 

ideje 2022. augusztus 31-én jár le. E négy 

bírót akként kell kiválasztani, hogy négy 

tagállam kormányai egyenként két bírót 

jelölnek a Törvényszék 2022-ben esedékes 

részleges megújításához. A másik öt bíró 

hivatali ideje 2025. augusztus 31-én jár le. 

__________________ __________________ 

4 HL: kérjük, illesszék be a következő 

szövegrészt: „2015. szeptember 1-jétől”; 

illetve amennyiben e rendelet 2015. 

szeptember 1-je után lép hatályba a 

következő szövegrészt: „e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában”. 

* HL: kérjük, illesszék be a dátumot: e 

rendelet hatálybalépésének időpontja. 

 

Módosítás  11 

A Tanács álláspontja 

2 a. cikk (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 2a. cikk 

 1. Legkésőbb …* a Bíróság – külső 

szakértő bevonásával – jelentést készít a 

Törvényszék működéséről az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság 

számára. 

 A jelentés különösen a Törvényszék 

hatékonyságára, a bírói létszám 56 főre 

történő emelésének szükségességére és 

eredményességére, az erőforrások 

felhasználására és eredményességére, 

valamint további szakosodott tanácsok 

kialakítására, illetve egyéb strukturális 

változásokra összpontosít. 



 

 

 PE568.566/ 7 

 HU 

 A Bíróság jogalkotási javaslatokat terjeszt 

elő alapokmánya ennek megfelelő 

módosításához. 

 2. Legkésőbb …**  a Bíróság jelentést 

készít az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Bizottságnak az Európai 

Unió működéséről szóló 

szerződés 267. cikke szerinti előzetes 

döntéshozatallal kapcsolatos 

hatáskörmegosztást érintő esetleges 

módosításokról. A jelentéshez adott 

esetben jogalkotási javaslatokat kell 

csatolni. 

 ______________ 

 *HL: Kérjük illesszék be a dátumot: öt 

évvel e rendelet hatálybalépését követően . 

 **HL: Kérjük illesszék be a dátumot: két 

évvel e rendelet hatálybalépését követően. 

 

 


