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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Standpunt van de Raad 

Overweging 1 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(1) Ten gevolge van de geleidelijke 

uitbreiding van zijn bevoegdheden sinds de 

instelling ervan, neemt het aantal zaken 

voor het Gerecht van jaar tot jaar toe, met 

als gevolg dat het aantal daarbij 

aanhangige zaken mettertijd is 

toegenomen. Die toename heeft gevolgen 

voor de duur van de procedures. 

(1) Ten gevolge van de geleidelijke 

uitbreiding van zijn bevoegdheden sinds de 

instelling ervan, neemt het aantal zaken 

voor het Gerecht van jaar tot jaar toe, met 

als gevolg dat het aantal daarbij 

aanhangige zaken mettertijd is 

toegenomen. Tenzij passende maatregelen 

van zowel procedurele als van 

organisatorische aard getroffen worden, 

waaronder de uitbreiding van het aantal 

rechters bij het Hof, heeft die toename 

gevolgen voor de duur van de procedures. 

Amendement  2 

Standpunt van de Raad 

Overweging 3 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(3) De situatie waarin het Gerecht verkeert, 

heeft structurele oorzaken die onder meer 

(3) De situatie waarin het Gerecht verkeert, 

heeft oorzaken die onder meer verband 
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verband houden met het feit dat de 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie steeds meer en op bredere terreinen 

rechtshandelingen vaststellen, zowel als 

met het feit dat de dossiers waarin het 

Gerecht wordt aangezocht, talrijk en 

complex zijn, in het bijzonder op het 

gebied van mededinging en staatssteun. 

houden met het feit dat de instellingen, 

organen en instanties van de Unie steeds 

meer en op bredere terreinen 

rechtshandelingen vaststellen, het feit dat 

de dossiers waarin het Gerecht wordt 

aangezocht, talrijk en complex zijn, in het 

bijzonder op het gebied van mededinging, 

staatssteun en intellectuele eigendom, en 

het feit dat geen desbetreffende 

gespecialiseerde rechtbanken, zoals 

voorzien in artikel 257 VWEU, zijn 

ingesteld. 

Amendement  3 

Standpunt van de Raad 

Overweging 5 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters 

op 56 worden vastgesteld aan het einde van 

een proces in drie fasen, met dien 

verstande dat op geen enkel moment 

sprake kan zijn van meer dan twee rechters 

bij het Gerecht die zijn benoemd op 

voordracht van dezelfde lidstaat. 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters 

op 56 worden vastgesteld aan het einde van 

een proces in drie fasen, dat wil zeggen dat 

op voordracht van iedere lidstaat twee 

rechters worden benoemd, met dien 

verstande dat op geen enkel moment 

sprake kan zijn van meer dan twee rechters 

bij het Gerecht die zijn benoemd op 

voordracht van dezelfde lidstaat. 

Amendement  4 

Standpunt van de Raad 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 (5 bis) Extra rechters dienen op grond van 

hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid 

en deskundigheid te worden benoemd, 

gelet op hun professionele en persoonlijke 

geschiktheid en hun kennis van de 

rechtsstelsels van de Europese Unie en 

van de lidstaten, waarbij voorts het 

genderevenwicht in de algehele 

samenstelling van het Gerecht wordt 

gewaarborgd. 
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Amendement  5 

Standpunt van de Raad 

Overweging 7 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(7) In september 2016 moeten de 

bevoegdheid in eerste aanleg voor zaken 

betreffende ambtenaren van de Unie en 

de zeven posten van de rechters bij het 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de 

Europese Unie worden overgedragen aan 

het Gerecht, op basis van een toekomstig 

wetgevingsverzoek van het Hof van 

Justitie. 

(7) Zoals het Hof van Justitie reeds heeft 

aangekondigd zal een tweede 

wetgevingsvoorstel ingediend worden om 

alle nadere regelingen vast te stellen in 

verband met de overdracht van het 

Gerecht voor ambtenarenzaken, met 

inbegrip van zijn zeven posten van 

rechters en zijn personeel en middelen. 

Amendement  6 

Standpunt van de Raad 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 (8 bis) Gedeeltelijke vervangingen in het 

Gerecht behoren zodanig te worden 

georganiseerd dat de regeringen van de 

lidstaten geleidelijk een begin maken met 

de voordracht van twee rechters voor 

dezelfde gedeeltelijke vervanging. 

Teneinde derhalve een evenwicht tussen 

mannen en vrouwen binnen dat Gerecht 

te waarborgen [gemeenschappelijke 

verklaring van...* ], dienen de regeringen 

van de lidstaten er naar te streven één 

vrouw en één man te kiezen, mits aan de 

in het Verdrag vastgelegde voorwaarden 

en procedures voldaan wordt. In artikel 

19, lid 2, VEU wordt bepaald dat het Hof 

van Justitie uit ten minste één rechter per 

lidstaat bestaat. Aangezien dit systeem 

reeds een bepaald geografisch evenwicht 

waarborgt dienen extra rechters in de 

eerste plaats te worden benoemd op grond 

van hun professionele en persoonlijke 

vaardigheden en in het licht van hun 

kennis van de rechtsstelsels van de 

Europese Unie en haar lidstaten; pas 

daarna dient rekening te worden 
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gehouden met hun nationaliteit.  

 __________________ 

 * PB: gelieve de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

Amendement  7 

Standpunt van de Raad 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 (9 bis) Negentien referendarissen dienen 

te worden benoemd zodat iedere rechter 

over een extra referendaris kan 

beschikken (rekening houdend met de 

negen referendarissen die in 2014 zijn 

benoemd), overeenkomstig een reeds 

geldende regeling binnen het Hof van 

Justitie. 

Amendement  8 

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Protocol No 3 

Artikel 48 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 2 bis) Aan artikel 48 wordt de volgende 

alinea toegevoegd:  

 "Voorafgaande aan de vervanging van 

het Gerecht in 2019, waarmee het besluit 

om negen extra rechters toe te wijzen, 

bevestigd wordt, wordt een 

effectbeoordeling uitgevoerd om te 

bepalen of het in het licht van de werklast 

van het Gerecht noodzakelijk is om deze 

negen rechters toe te wijzen." 

Amendement  9 

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Protocol nr. 3 

Artikel 48 bis (nieuw) 



 

 

 PE568.566/ 5 

 NL 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 2 ter) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 48 bis 

 Een voordracht door een lidstaat is slechts 

ontvankelijk als deze betrekking heeft op 

hetzij één kandidaat van elk geslacht 

ingeval deze lidstaat tegelijkertijd twee 

kandidaten moet voordragen, hetzij een 

kandidaat van het andere geslacht dan 

van de nog zittende rechter in het Hof van 

Justitie ingeval de voordracht van de 

tweede rechter niet op hetzelfde moment 

als die van de eerste rechter plaatsvindt." 

Motivering 

Zie paragraaf 15 van het verslag over vrouwen in politieke besluitvorming – kwaliteit en 

gelijkheid (2011/2295(INI)), dat op 13 maart 2012 in plenaire vergadering is aangenomen: 

"verzoekt de lidstaten om maatregelen van positieve discriminatie, inclusief bindende 

wettelijke maatregelen, te bevorderen ten einde in alle bestuursorganen en bij openbare 

benoemingen gelijkheid te bereiken en om instrumenten voor toezicht op gendergelijkheid bij 

benoemingen en verkiezingen te ontwikkelen;" 

Amendement  10 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De ambtstermijn van de extra rechters van 

het Gerecht die moeten worden benoemd 

op grond van artikel 48 van Protocol nr. 3 

betreffende het statuut van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie is als volgt: 

De ambtstermijn van de extra rechters van 

het Gerecht die moeten worden benoemd 

op grond van artikel 48 van Protocol nr. 3 

betreffende het statuut van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie is als volgt: 

a) de ambtstermijn van zes van de twaalf 

extra rechters die moeten worden benoemd 

… 4 loopt af op 31 augustus 2016. Die zes 

rechters worden bij loting aangewezen. De 

ambtstermijn van de andere zes rechters 

loopt af op 31 augustus 2019; 

a) de ambtstermijn van zes van de twaalf 

extra rechters die moeten worden benoemd 

…* loopt af op 31 augustus 2016. Die zes 

rechters worden op zodanige wijze gekozen 

dat regeringen van zes lidstaten ieder twee 

rechters voordragen voor de gedeeltelijke 

vervanging van het Gerecht in 2016. De 

ambtstermijn van de andere zes rechters 

loopt af op 31 augustus 2019;  

b) de ambtstermijn van drie van de zeven b) de ambtstermijn van drie van de zeven 
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extra rechters die moeten worden benoemd 

per 1 september 2016, loopt af op 31 

augustus 2019. Die drie rechters worden bij 

loting aangewezen. De ambtstermijn van 

de andere zes rechters loopt af op 31.08.22; 

extra rechters die moeten worden benoemd 

per 1 september 2016, loopt af op 31 

augustus 2019. Die drie rechters worden op 

zodanige wijze gekozen dat de regeringen 

van drie lidstaten ieder twee rechters 

voordragen voor de gedeeltelijke 

vervanging van het Gerecht in 2019. De 

ambtstermijn van de andere vier rechters 

loopt af op 31 augustus 2022; 

c) de ambtstermijn van vier van de negen 

extra rechters die moeten worden benoemd 

per 1 september 2019, loopt af op 31 

augustus 2022. Die vier rechters worden bij 

loting aangewezen. De ambtstermijn van 

de andere zes rechters loopt af op 

31 augustus 2025. 

c) de ambtstermijn van vier van de negen 

extra rechters die moeten worden benoemd 

per 1 september 2019, loopt af op 31 

augustus 2022. Die vier rechters worden op 

zodanige wijze gekozen dat de regeringen 

van vier lidstaten ieder twee rechters 

voordragen voor de gedeeltelijke 

vervanging van het Gerecht in 2022. De 

ambtstermijn van de andere vijf rechters 

loopt af op 31 augustus 2025. 

__________________ __________________ 

4 PB: gelieve "per 1 september 2015" in te 

voegen, dan wel de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

indien de datum van inwerkingtreding na 

1 september 2015 valt. 

* PB: gelieve de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

Amendement  11 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 Artikel 2 bis 

 1. Uiterlijk * stelt het Hof van Justitie met 

behulp van een externe adviseur een 

verslag op voor het Europees Parlement, 

de Raad en de Europese Commissie over 

de werking van het Gerecht. 

 In dat verslag wordt in het bijzonder 

aandacht besteed aan de efficiëntie van 

het Gerecht, de noodzaak en de 

effectiviteit van de uitbreiding van zijn 

aantal rechters tot 56, het gebruik en 

effectiviteit van de middelen en de verdere 

instelling van gespecialiseerde kamers, 

en/of andere structurele wijzigingen. 
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 Het Hof van Justitie dient 

wetgevingsvoorstellen in tot 

overeenkomstige wijziging van zijn 

statuut. 

 2. Uiterlijk …** stelt het Hof van Justitie 

een verslag op voor het Europees 

Parlement, de Raad en de Europese 

Commissie over eventuele wijzigingen in 

de verdeling van de bevoegdheid inzake 

prejudiciële beslissingen op grond van 

artikel 267 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie. In 

voorkomend geval wordt het verslag 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

_________________ 

* PB: gelieve de datum in te voegen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

** PB: gelieve de datum in te voegen: 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

 

 


