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21.10.2015 A8-0296/16 

Pozměňovací návrh  16 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Bod odůvodnění 5 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na pravděpodobný vývoj 

nápadu Tribunálu by měl být počet soudců 

stanoven na 56 na konci třífázového 

procesu, tak aby v žádném okamžiku 

nemohli v Tribunálu zasedat více než dva 

soudci jmenovaní na návrh stejného 

členského státu. 

(5) S ohledem na pravděpodobný vývoj 

nápadu Tribunálu by měl být počet soudců 

stanoven na 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Pozměňovací návrh  17 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Bod odůvodnění 7 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(7) V září 2016 by měly být pravomoci pro 

rozhodování v prvním stupni ve věcech 

unijní veřejné služby a místa sedmi 

soudců u Soudu pro veřejnou službu na 

základě budoucí legislativní žádosti 

Soudního dvora přeneseny na Tribunál. 

(7) Statut by měl rovněž přinést trvalé 

řešení otázky členského státu původu 

jednotlivých soudců, neboť v situaci, kdy 

počet soudců přesáhne počet členských 

států, již nebude možné používat současný 

systém, v němž každý členský stát jmenuje 

jednoho soudce. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Pozměňovací návrh  18 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(8) V září 2019 by mělo do funkce 

nastoupit zbývajících devět dodatečných 

soudců. Za účelem zajištění nákladové 

efektivnosti by to nemělo vést k náboru 

dodatečných referendářů či jiného 

podpůrného personálu. Vnitřní 

reorganizační opatření v rámci tohoto 

orgánu by měla zajistit, že budou 

efektivně využity stávající lidské zdroje. 

(8) Podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o 

Evropské unii se Tribunál skládá 

z nejméně jednoho soudce z každého 

členského státu. Protože tím je již 

dostatečně zajištěna zeměpisná vyváženost 

a zastoupení právních řádů jednotlivých 

členských států, měli by být dodateční 

soudci jmenováni výlučně na základě 

jejich odborné a osobnostní způsobilosti a 

s ohledem na jejich znalosti právních 

řádů Evropské unie a členských států.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Pozměňovací návrh  19 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Čl. 1 – bod 2 

Protokol o statutu Soudního dvora 

Článek 48 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Tribunál se skládá ze: „Tribunál se skládá z jednoho soudce 

z každého členského státu a dvanácti 

dodatečných soudců od ... 
*
.  

a) 40 soudců od …∗;  

b) 47 soudců od 1. září 2016;  

c) dvou soudců za každý členský stát od 1. 

září 2019. 

 

*Pro Úřední věstník: vložte prosím „1. září 

2015“ nebo datum vstupu tohoto nařízení 

v platnost, pokud by datum vstupu tohoto 

nařízení v platnost bylo po 1. září 2015. 

*Pro Úřední věstník: vložte datum vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Pozměňovací návrh  20 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Čl. 1 – bod 2 a (nový) 

Protokol o statutu Soudního dvora 

Článek 48 a (nový)  

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

  2a. Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 48a 

 Pokud jde o soudce jmenované členským 

státem, právo navrhnout tyto soudce má 

vláda daného členského státu.“  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Pozměňovací návrh  21 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Čl. 1 – bod 2 b (nový) 

Protokol o statutu Soudního dvora 

Článek 48 b (nový)  

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

  2b. Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 48b 

 1. Dodateční soudci jsou jmenováni bez 

ohledu na členský stát kandidáta. 

 2. V rámci postupu jmenování jednoho či 

více z 12 dodatečných soudců mohou 

kandidáty navrhovat vlády všech 

členských států. Nominace určitého 

členského státu je přípustná, pouze pokud 

je kandidát opačného pohlaví než soudce, 

který je již členem Tribunálu na návrh 

tohoto členského státu podle článku 48a. 

 3. Kromě toho se mohou jako kandidáti 

písemně u předsedy výboru podle článku 

255 Smlouvy o fungování Evropské unie 

přihlásit soudci, jejichž mandát u 

Tribunálu končí. 

 4. V rámci postupu jmenování jednoho 

nebo více z dvanácti dalších soudců vydá 

výbor zřízený podle článku 255 Smlouvy o 

fungování Evropské unie stanovisko 

ohledně způsobilosti kandidátů k výkonu 

povinností soudce Tribunálu. Výbor 

připojí k tomuto stanovisku ohledně 

způsobilosti kandidátů seznam kandidátů, 

kteří mají nejvhodnější zkušenosti na 

vysoké úrovni, seřazených od 
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nejvhodnějšího kandidáta.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Pozměňovací návrh  22 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Čl. 2 – písm. b  

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

b) Funkční období tří ze sedmi 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 

září 2016 končí dnem 31. srpna 2019. Tito 

tři soudci budou určeni losem. Funkční 

období ostatních čtyř soudců končí dnem 

31. srpna 2022. 

vypouští se 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Pozměňovací návrh  23 

António Marinho e Pinto 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady v prvním čtení 

Čl. 2 – písm. c  

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

c) Funkční období čtyř z devíti 

dodatečných soudců jmenovaných od 1. 

září 2019 končí dnem 31. srpna 2022. Tito 

čtyři soudci budou určeni losem. Funkční 

období ostatních pěti soudců končí dnem 

31. srpna 2025. 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


