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GROZĪJUMI 001-011  
iesniegusi Juridiskā komiteja 

 

Ieteikums otrajam lasījumam 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

 

Padomes nostāja (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Padomes nostāja 

1. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 

(1) Vispārējā tiesā, kuras jurisdikcija kopš 

tās izveidošanas ir pakāpeniski 

paplašinājusies, iesniegto lietu skaits gadu 

gaitā aizvien ir pieaudzis, un tas, laikam 

ritot, ir palielinājis minētajā tiesā iesniegto, 

bet neizskatīto lietu skaitu. Tas ir 

ietekmējis tiesvedības ilgumu. 

 

(1) Vispārējā tiesā, kuras jurisdikcija kopš 

tās izveidošanas ir pakāpeniski 

paplašinājusies, iesniegto lietu skaits gadu 

gaitā ir pieaudzis, un tas, laikam ritot, ir 

palielinājis minētajā tiesā iesniegto, bet 

neizskatīto lietu skaitu. Iespējams, ka šāda 

situācija ietekmēs tiesvedības ilgumu, ja 

vien netiks veikti pienācīgi procesuāla un 

organizatoriska rakstura pasākumi, 

tostarp palielināts šīs tiesas tienešu skaits. 

 

Grozījums Nr.  2 

Padomes nostāja 

3. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(3) Šādai situācijai Vispārējā tiesā ir 

strukturāli iemesli, kuri ir saistīti, inter 

alia, gan ar Savienības iestāžu, struktūru, 

biroju un aģentūru tiesību aktu skaita 

(3) Šo Vispārējā tiesā izveidojušos 

situāciju ir radījuši iemesli, kuri ir saistīti, 

inter alia, ar Savienības iestāžu, struktūru, 

biroju un aģentūru tiesību aktu skaita 



 

 

 PE568.566/ 2 

 LV 

palielināšanos un dažādību, gan ar 

Vispārējā tiesā iesniegto lietu apjomu un 

sarežģītību, jo īpaši tādās jomās kā 

konkurence un valsts atbalsts. 

palielināšanos un dažādību, Vispārējā tiesā 

iesniegto lietu apjomu un sarežģītību, jo 

īpaši tādās jomās kā konkurence, valsts 

atbalsts un intelektuālais īpašums, un ar 

to, ka nav izveidotas attiecīgās 

specializētās tiesas, kas ir paredzētas 

LESD 257. pantā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Padomes nostāja 

5. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes paredzamo attīstību, trīs posmu 

procesa beigās nosakāmajam tiesnešu 

skaitam vajadzētu būt 56, ar to saprotot, ka 

nevienā brīdī Vispārējā tiesā nevar būt 

vairāk par diviem tiesnešiem, kas iecelti 

pēc vienas un tās pašas dalībvalsts 

priekšlikuma. 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes attīstību, trīs posmu procesa beigās 

nosakāmajam tiesnešu skaitam vajadzētu 

būt 56, proti, pēc katras dalībvalsts 

priekšlikuma tiek iecelti divi šīs dalībvalsts 

tiesneši, ar to saprotot, ka nevienā brīdī 

Vispārējā tiesā nevar būt vairāk par diviem 

tiesnešiem, kas iecelti pēc vienas un tās 

pašas dalībvalsts priekšlikuma. 

 

Grozījums Nr.  4 

Padomes nostāja 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (5a) Ieceļot papildu tiesnešus, būtu 

jāvadās no viņu neatkarības, neitralitātes 

un profesionālās kompetences, ņemot 

vērā viņu aroda un personisko 

piemērotību un viņu zināšanas par 

Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību 

sistēmām un papildus tam Tiesas kopējā 

sastāvā būtu jānodrošina arī dzimumu 

līdzsvaru. 

 

Grozījums Nr.  5 

Padomes nostāja 

7. apsvērums 
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Padomes nostāja Grozījums 

(7) 2016. gada septembrī jurisdikcija 

pirmajā instancē izskatīt Savienības 

civildienesta lietas un Eiropas Savienības 

Civildienesta tiesā strādājošo septiņu 

tiesnešu amata vietas būtu jānodod 

Vispārējai tiesai, pamatojoties uz gaidāmu 

Tiesas lūgumu nākt klajā ar leģislatīviem 

aktiem. 

(7) Kā Eiropas Savienības Tiesa jau ir 

paziņojusi, otrs tiesību akta priekšlikums 

tiks iesniegts, lai noteiktu visus sīki 

izstrādātos Eiropas Savienības 

Civildienesta tiesas, tostarp septiņu 

tiesnešu amata vietu un tās darbinieku un 

resursu, nodošanas aspektus. 

 

Grozījums Nr.  6 

Padomes nostāja 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (8a) Daļējā nomaiņa Vispārējā tiesā būtu 

jāorganizē tā, lai dalībvalstu valdības 

pakāpeniski sāktu divu tādu tienešu 

iecelšanu, kas nodrošinās minēto daļējo 

nomaiņu. Tādēļ, lai šajā tiesā panāktu 

dzimumu līdzsvaru [..* kopīgā 

deklarācija],  dalībvalstu valdībām būtu 

jācenšas izvirzīt vienu sievieti un vīrieti, ja 

tiek ievēroti Līgumā paredzētie 

nosacījumi un procedūras. Līguma par 

Eiropas Savienību 19. panta 2. punktā ir 

noteikts, ka Eiropas Savienības Tiesas 

sastāvā Tiesas sastāvā ir pa vienam 

tiesnesim no katras dalībvalsts. Tā kā ar 

šo sistēmu jau tiek nodrošināts noteikts 

ģeogrāfiskais līdzsvars, būtu jāieceļ 

papildu tiesneši, galvenokārt balsoties uz 

viņu profesionālajām un personīgajām 

iemaņām un ņemot vērā viņu zināšanas 

par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 

tiesību sistēmām; viņu valstspiederību 

apsver tikai pēc tam.  

 __________________ 

 * OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 

stāšanās datumu. 
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Grozījums Nr.  7 

Padomes nostāja 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (9a) Būtu jāieceļ deviņpadsmit juridiskie 

sekretāri, lai katram tiesnesim būtu viens 

papildu juridiskais sekretārs (ņemot vērā, 

ka 2014. gadā tika iecelti deviņi sekretāri), 

jo šāds risinājums Eiropas Savienības 

Tiesā jau ir ieviests. 

 

Grozījums Nr.  8 

Padomes nostāja 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

3. protokols 

48. pants 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (2a) Regulas 48. pantam pievieno šādu 

punktu:  

 „Pirms 2019. gadā tiek nomainīta 

Vispārējās tiesa, kas apstiprina lēmumu 

par deviņu papildu tiesnešu iecelšanu šajā 

tiesā, tiek veikts ietekmes novērtējums par 

šo deviņu tiesnešu iecelšanas šajā tiesā 

lietderību, ņemot vērā tās darba slodzi.ˮ 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Padomes nostāja 

1. pants – 2.b punkts (jauns) 

3. protokols 

48.a pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (2b) Regulā iekļauj šādu pantu: 

 „48.a pants 

 Dalībvalstu ierosinātās kandidatūras ir 

pieņemamas tikai tad, ja kandidāti ir vai 

nu abu dzimumu pārstāvji gadījumos, kad 
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dalībvalstis izvirza divus kandidātus 

vienlaikus, vai nu kandidāta dzimums ir 

pretējs tā tiesneša dzimumam, kurš 

turpina darbu Vispārējā tiesā gadījumos, 

kad attiecīgās dalībvalstis kandidātus otrā 

tiesneša amata vietai neizvirza vienlaikus 

ar kandidātiem pirmā tiesneša amata 

vietai.ˮ 

Pamatojums 

Sk. 15. punktu ziņojumā par sieviešu lomu politisko lēmumu pieņemšanā, kuru pieņēma 

plenārsēdē 03.02.2012. (2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN), kurš „[a]cina dalībvalstis sekmēt 

pozitīvo diskrimināciju, tostarp noteikt saistošas tiesību normas, nolūkā visās pārvaldes 

struktūrās un publisko amatu atlasēs nodrošināt paritāti un izstrādāt kandidatūru izvirzīšanas 

un ievēlēšanas uzraudzības no dzimuma viedokļa līdzekļusˮ. 

 

Grozījums Nr.  10 

Padomes nostāja 

2. pants 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Vispārējās tiesas papildu tiesnešu, kurus 

ieceļ saskaņā ar 3. protokola par Eiropas 

Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu, 

pilnvaru termiņš ir šāds: 

Vispārējās tiesas papildu tiesnešu, kurus 

ieceļ saskaņā ar 3. protokola par Eiropas 

Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu, 

pilnvaru termiņš ir šāds: 

(a) sešiem tiesnešiem no tiem divpadsmit 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no …4, 

pilnvaru termiņš beidzas 2016. gada 

31. augustā. Minētos sešus tiesnešus 

izvēlas izlozes kārtībā. Pārējiem sešiem 

tiesnešiem pilnvaru termiņš beidzas 

2019. gada 31. augustā; 

a) sešiem tiesnešiem no tiem divpadsmit 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no …, pilnvaru 

termiņš beidzas 2016. gada 31. augustā. 

Minētos sešus tiesnešus izvēlas tā, lai sešu 

dalībvalstu valdības katra izvirzītu divus 

tiesnešus daļējai nomaiņai Vispārējā tiesā 

2016. gadā. Pārējiem sešiem tiesnešiem 

pilnvaru termiņš beidzas 2019. gada 

31. augustā;  

(b) trim tiesnešiem no tiem septiņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2016. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2019. gada 31. augustā. Minētos trīs 

tiesnešus izvēlas izlozes kārtībā. Pārējiem 

četriem tiesnešiem pilnvaru termiņš 

beidzas 2022. gada 31. augustā; 

(b) trim tiesnešiem no tiem septiņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2016. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2019. gada 31. augustā. Minētos trīs 

tiesnešus izvēlas tā, lai trīs dalībvalstu 

valdības katra izvirzītu divus tiesnešus 

daļējai nomaiņai Vispārējā tiesā 

2019. gadā.  Pārējiem četriem tiesnešiem 

pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada 

31. augustā; 
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(c) četriem tiesnešiem no tiem deviņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2019. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2022. gada 31. augustā. Minētos četrus 

tiesnešus izvēlas izlozes kārtībā. Pārējiem 

pieciem tiesnešiem pilnvaru termiņš 

beidzas 2025. gada 31. augustā. 

(c) četriem tiesnešiem no tiem deviņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2019. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2022. gada 31. augustā. Minētos četrus 

tiesnešus izvēlas tā, lai četru dalībvalstu 

valdības katra izvirzītu divus tiesnešus 

daļējai nomaiņai Vispārējā tiesā 

2022. gadā. Pārējiem pieciem tiesnešiem 

pilnvaru termiņš beidzas 2025. gada 

31. augustā. 

__________________ __________________ 

4 OV: ievietot "2015. gada 1. septembri" 

vai šīs regulas spēkā stāšanās datumu, ja 

minētais datums ir pēc 2015. gada 1. 

septembra. 

* OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 

stāšanās datumu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Padomes nostāja 

2.a pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.a pants 

 1. Līdz …* Eiropas Savienības Tiesa ar 

ārēja konsultanta palīdzību Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai 

sagatavo ziņojumu par Vispārējās tiesas 

darbību. 

 Šajā ziņojumā īpašu uzmanību pievērš 

Vispārējās tiesas efektivitātei, tās tiesnešu 

skaita palielināšanas līdz 56 tiesnešiem 

nepieciešamībai un lietderībai, līdzekļu 

izmantošanai un efektivitātei un 

turpmākai speciālo palātu izveidei un/vai 

citām strukturālām izmaiņām. 

 Eiropas Savienības Tiesa iesniedz tiesību 

aktu priekšlikumus par attiecīgiem tās 

statūtu grozījumiem. 

 2. Līdz …** Eiropas Savienības Tiesa 

Parlamentam, Padomei un Komisijai 

sagatavo ziņojumu par iespējamām 

izmaiņām kompetences sadalē attiecībā uz 

lūgumu pieņemt prelimināro nolēmumu 

saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 267. pantu. 
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Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 

tiesību aktu priekšlikumus. 

_________________ 

 * OV: lūgums ievietot datumu: pieci gadi 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

 ** OV: lūgums ievietot datumu: divi gadi 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

 

 

 

 


