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ALTERAÇÕES 001-011  
apresentadas pela Comissão dos Assuntos Jurídicos 

 

Recomendação para segunda leitura 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Tribunal de Justiça da União Europeia: aumento do número de juízes do Tribunal Geral 

 

Posição do Conselho (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Posição do Conselho 

Considerando 1 

 

Posição do Conselho Alteração 

(1) Na sequência do alargamento 

progressivo da sua competência desde a 

sua criação, o número de processos 

instaurados no Tribunal Geral tem vindo a 

aumentar regularmente ao longo dos anos, 

o que acarreta, a prazo, um aumento do 

número de processos pendentes nesse 

tribunal. Tal aumento tem consequências 

sobre a duração dos processos., . 

(1) Na sequência do alargamento 

progressivo da sua competência desde a 

sua criação, o número de processos 

instaurados no Tribunal Geral tem vindo a 

aumentar ao longo dos anos, o que 

acarreta, a prazo, um aumento do número 

de processos pendentes nesse tribunal. Se 

não forem tomadas medidas adequadas de 

natureza processual e organizativa, 

incluindo o aumento do número de juízes 

nesse Tribunal, é possível que tal venha a 

ter consequências sobre a duração dos 

processos. 
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Alteração  2 

Posição do Conselho 

Considerando 3 

 

Posição do Conselho Alteração 

(3) A situação em que se encontra o 

Tribunal Geral tem causas estruturais 

relacionadas, nomeadamente, com o 

aumento do número e da diversidade dos 

atos jurídicos das instituições, dos órgãos, 

dos organismos e das agências da União, 

bem como com o volume e a complexidade 

dos processos instaurados no Tribunal 

Geral, em particular nas áreas da 

concorrência e dos auxílios estatais. 

(3) A situação em que se encontra o 

Tribunal Geral tem causas relacionadas, 

nomeadamente, com o aumento do número 

e da diversidade dos atos jurídicos das 

instituições, dos órgãos, dos organismos e 

das agências da União, com o volume e a 

complexidade dos processos instaurados no 

Tribunal Geral, em particular nas áreas da 

concorrência, dos auxílios estatais e da 

propriedade intelectual, bem como com a 

não criação de tribunais especializados, 

tal como previsto no artigo 257.º do 

TFUE. 
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Alteração  3 

Posição do Conselho 

Considerando 5 

 

Posição do Conselho Alteração 

(5) Tendo em conta a provável evolução do 

volume de trabalho do Tribunal Geral, o 

número de juízes deverá ser fixado em 56 

no final de um processo em três etapas, 

ficando entendido que em nenhum 

momento pode haver mais de dois juízes 

do Tribunal Geral nomeados sob proposta 

do mesmo Estado-Membro. 

(5) Tendo em conta a evolução do volume 

de trabalho do Tribunal Geral, o número de 

juízes deverá ser fixado em 56 no final de 

um processo em três etapas, isto é, dois 

juízes nomeados por proposta de cada 

Estado-Membro, ficando entendido que 

em nenhum momento pode haver mais de 

dois juízes do Tribunal Geral nomeados 

sob proposta do mesmo Estado-Membro. 

 

Alteração  4 

Posição do Conselho 

Considerando 5-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 (5-A) Para a nomeação dos juízes 

suplementares deverá ter-se em conta a 

sua independência, imparcialidade e 

competência, a sua idoneidade 

profissional e pessoal, bem como o seu 

conhecimento dos sistemas jurídicos da 

União Europeia e dos seus Estados-

Membros, e deverá, além disso, 

garantir-se a igualdade da representação 

dos géneros na composição global do 

Tribunal Geral. 

 

Alteração  5 

Posição do Conselho 

Considerando 7 

 

Posição do Conselho Alteração 

(7) Em setembro de 2016, a competência 

para decidir em primeira instância em 

processos da função pública da União e 

os lugares de sete juízes do Tribunal da 

(7) Tal como já foi anunciado pelo 

Tribunal de Justiça, será apresentada 

uma segunda proposta legislativa a fim de 

estabelecer as modalidades 
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Função Pública da União Europeia 

deverão ser transferidos para o Tribunal 

Geral, com base num futuro pedido 

legislativo a apresentar pelo Tribunal de 

Justiça. 

pormenorizadas da transferência do 

Tribunal da Função Pública da União 

Europeia, incluindo os seus sete lugares 

de juízes, o seu pessoal e os seus recursos. 

 

Alteração  6 

Posição do Conselho 

Considerando 8-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 (8-A) É oportuno prever reorganizações 

parciais do Tribunal de molde a que os 

governos dos Estados-Membros sejam 

progressivamente levados a propor dois 

juízes por ocasião de cada reorganização 

parcial. Assim, para assegurar o 

equilíbrio entre homens e mulheres no 

Tribunal [declaração conjunta de ... *  ], 

os governos dos Estados-Membros 

deverão privilegiar a escolha de um 

homem e de uma mulher, desde que sejam 

respeitadas as condições e os 

procedimentos previstos no Tratado. Nos 

termos do artigo 19.º, n.º 2, do Tratado da 

União Europeia, o Tribunal de Justiça é 

composto de um juiz por cada Estado-

Membro. Uma vez que este sistema já 

permite assegurar um equilíbrio 

geográfico, os juízes adicionais deverão, 

em primeiro lugar, ser designados em 

função das suas competências 

profissionais e pessoais e do seu 

conhecimento dos sistemas jurídicos da 

União Europeia e dos seus Estados-

Membros, antes de a sua nacionalidade 

ser tida em conta.  

 __________________ 

 * JO: por favor inserir a data de entrada 

em vigor do presente regulamento. 
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Alteração  7 

Posição do Conselho 

Considerando 9-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 (9-A) Sugere-se a nominação de 19 

referendários, de modo a que cada juiz 

disponha de mais um referendário 

(considerando os nove referendários já 

nomeados em 2014), solução esta que já 

existe no Tribunal de Justiça. 

 

Alteração  8 

Posição do Conselho 

Artigo 1 – ponto 2-A (novo) 

O Protocolo n.° 3 

Artigo 48 

 

Posição do Conselho Alteração 

 (2-A) Ao artigo 48.º é aditado o número 

seguinte:  

 "Em 2019, antes da renovação do 

Tribunal Geral para validar a decisão de 

atribuição de nove juízes suplementares, 

será realizado um estudo do impacto para 

determinar a necessidade ou não, 

consoante o volume de trabalho registado, 

de reforçar o Tribunal Geral com estes 

nove juízes. 

 

Alteração  9 

Posição do Conselho 

Artigo 1 – ponto 2-B (novo) 

O Protocolo n.° 3 

Artigo 48-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 (2-B) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 48.º-A 
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 As nomeações dos Estados-Membros 

apenas são admissíveis se consistirem ou 

num candidato de cada sexo, caso  as 

duas nomeações sejam simultaneamente 

efetuadas pelo mesmo Estado-Membro, 

ou num candidato do sexo oposto ao do 

juiz em funções no Tribunal Geral, caso 

as nomeações para os primeiro e segundo 

lugares de juiz. não sejam efetuadas 

simultaneamente pelo Estado-Membro em 

causa.". 

Justificação 

Vide n.º 15 do Relatório sobre as mulheres na tomada de decisão política (2011/2295(INI)) 

(PIETIKÄINEN), aprovado na sessão plenária de 3.2.2012, em que o Parlamento «[c]onvida 

os Estados-Membros a promoverem medidas de ação positiva, nomeadamente medidas 

legislativas vinculativas, com vista a garantir a paridade em todos os órgãos de 

administração e nomeações para cargos públicos, bem como a desenvolverem ferramentas 

para monitorizar a paridade de género em nomeações e eleições;» 

 

Alteração  10 

Posição do Conselho 

Artigo 2 

 

Posição do Conselho Alteração 

O mandato dos juízes suplementares do 

Tribunal Geral a ser nomeados nos termos 

do artigo 48.º do Protocolo n.º 3 relativo ao 

Estatuto do Tribunal de Justiça da União 

Europeia é o seguinte: 

O mandato dos juízes suplementares do 

Tribunal Geral a ser nomeados nos termos 

do artigo 48.º do Protocolo n.º 3 relativo ao 

Estatuto do Tribunal de Justiça da União 

Europeia é o seguinte: 

(a) O mandato de seis dos doze juízes 

suplementares, a nomear a partir de…4 

cessa em 31 de agosto de 2016. Esses seis 

juízes são escolhidos por sorteio. O 

mandato dos restantes seis juízes cessa em 

31 de agosto de 2019; 

a) O mandato de seis dos doze juízes 

suplementares, a nomear a partir de… *, 

cessa em 31 de agosto de 2016. Esses seis 

juízes são escolhidos de forma a que os 

governos de seis Estados-Membros sejam 

levados a propor dois juízes cada um para 

a renovação parcial do Tribunal Geral em 

2016. O mandato dos restantes seis juízes 

cessa em 31 de agosto de 2019;  

(b) O mandato de três dos sete juízes 

suplementares a nomear a partir 

de 1 de setembro de 2016 cessa em 

31 de agosto de 2019. Esses três juízes são 

escolhidos por sorteio. O mandato dos 

restantes quatro juízes cessa em 

(b) O mandato de três dos sete juízes 

suplementares a nomear a partir 

de 1 de setembro de 2016 cessa em 

31 de agosto de 2019. Esses três juízes são 

escolhidos de forma a que os governos de 

três Estados-Membros sejam levados a 
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31 de agosto de 2022; propor dois juízes cada um para a 

renovação parcial do Tribunal Geral em 

2019. O mandato dos restantes quatro 

juízes cessa em 31 de agosto de 2022; 

(c) O mandato de quatro dos nove juízes 

suplementares a nomear a partir 

de 1 de setembro de 2019 cessa em 

31 de agosto de 2022. Esses quatro juízes 

são escolhidos por sorteio. O mandato dos 

restantes cinco juízes cessa em 

31 de agosto de 2025. 

(c) O mandato de quatro dos nove juízes 

suplementares a nomear a partir 

de 1 de setembro de 2019 cessa em 

31 de agosto de 2022. Esses quatro juízes 

são escolhidos de forma a que os governos 

de quatro Estados-Membros sejam 

levados a propor dois juízes cada um para 

a renovação parcial do Tribunal Geral em 

2022. O mandato dos restantes cinco juízes 

cessa em 31 de agosto de 2025. 

__________________ __________________ 

4 JO: Inserir, "1 de setembro de 2015" ou a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento, se esta última for posterior a 

1 de setembro de 2015. 

* JO: por favor inserir a data de entrada em 

vigor do presente regulamento. 

 

Alteração  11 

Posição do Conselho 

Artigo 2-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 1. Até ...*, o Tribunal de Justiça, 

recorrendo a um consultor externo, 

elabora um relatório para o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre 

o funcionamento do Tribunal Geral. 

 O relatório centra-se mormente na 

eficiência do Tribunal Geral, na 

necessidade e na eficácia do aumento do 

número de juízes para 56, na utilização e 

eficiência dos recursos e na futura 

criação de secções especializadas, e/ou 

noutras modificações estruturais. 

 O Tribunal de Justiça apresenta as 

propostas legislativas necessárias com 

vista à consequente alteração do seu 

Estatuto. 

 2. Até ...*, o Tribunal de Justiça elabora 
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um relatório para o Parlamento Europeu, 

o Conselho e a Comissão, sobre as 

possíveis alterações à distribuição de 

competências em matéria de decisões 

prejudiciais, ao abrigo do artigo 267.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. O relatório é acompanhado, 

sempre que adequado, de propostas 

legislativas. 

 * JO: por favor inserir a data 

correspondente a cinco anos após a data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 ** JO: por favor inserir a data 

correspondente a dois anos após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

 

 


