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21.10.2015 A8-0296/16 

Ændringsforslag  16 

António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Betragtning 5 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(5) Under hensyntagen til den sandsynlige 

udvikling i Rettens arbejdsbyrde bør 

antallet af dommere fastsættes til 56 efter 

gennemførelsen af en trefaset procedure, 

idet der på intet tidspunkt må være mere 

end to dommere ved Retten, som er 

udnævnt efter forslag fra samme 

medlemsstat. 

(5) Under hensyntagen til den sandsynlige 

udvikling i Rettens arbejdsbyrde bør 

antallet af dommere fastsættes til 40.  

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Betragtning 7 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(7) I september 2016 bør beføjelserne til at 

træffe afgørelse i første instans i EU-

personalesager og de syv dommerembeder 

ved Retten for EU-personalesager 

overføres til Retten på grundlag af en 

kommende lovgivningsmæssig 

anmodning fra Domstolen. 

(7) Statutten bør også indeholde en varig 

løsning på spørgsmålet om dommernes 

oprindelse, eftersom den nuværende 

ordning, hvor dommerembederne 

besættes efter medlemsstat, ikke kan finde 

tilsvarende anvendelse i en situation, hvor 

der er flere dommere end medlemsstater. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Ændringsforslag  18 

António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Betragtning 8 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(8) I september 2019 bør de resterende ni 

yderligere dommere tiltræde. For at sikre 

omkostningseffektivitet bør dette ikke 

medføre ansættelse af yderligere 

referendarer eller andet assisterende 

personale. Tiltag til intern 

omorganisering inden for institutionen 

bør sikre, at det eksisterende personale 

anvendes effektivt. 

(8) I henhold til artikel 19, stk. 2, i 

traktaten om Den Europæiske Union 

består Retten af mindst én dommer fra 

hver medlemsstat. Eftersom dette allerede 

sikrer en passende geografisk balance og 

repræsentation af de nationale 

retssystemer, bør yderligere dommere 

udelukkende udnævnes på grundlag af 

deres faglige og personlige kvalifikationer 

under hensyntagen til deres viden om 

medlemsstaternes og Den Europæiske 

Unions retssystemer.  

Or. en 
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António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Artikel 1 – nr. 2 

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol 

Artikel 48 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

Retten består af: Retten består af et dommerembede pr. 

medlemsstat og tolv yderligere 

dommerembeder pr. ...*.  

a) 40 dommere pr. …*  

b) 47 dommere pr. 1. september 2016  

c) to dommere pr. medlemsstat pr. 1. 

september 2019.". 

 

* EUT: Indsæt venligst "i september 

2015" eller datoen for denne forordnings 

ikrafttræden, hvis denne dato er senere 

end den 1. september 2015. 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Ændringsforslag  20 

António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) 

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol 

Artikel 48 a (ny)  

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

  2a. Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 48a 

 For så vidt angår det dommerembede, 

som hver medlemsstat har ret til, 

tilkommer det den pågældende 

medlemsstats regering at indstille en 

kandidat."  

Or. en 
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António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt) 

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol 

Artikel 48 b (ny)  

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

  2b. Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 48b 

 1. De yderligere dommerembeder besættes 

uafhængigt af, hvilken medlemsstat 

kandidaten kommer fra. 

 2. I forbindelse med proceduren for 

besættelse af en eller flere af de 12 

yderligere dommerembeder kan samtlige 

medlemsstater indstille kandidater. 

Sådanne indstillinger kan kun godtages, 

såfremt de vedrører en kandidat af det 

modsatte køn i forhold til den dommer, 

der allerede sidder i Retten efter forslag 

fra den pågældende medlemsstat i 

henhold til artikel 48a. 

 3. Afgående dommere ved Retten kan 

endvidere skriftligt indstille sig selv til 

formanden for det i artikel 255 i TEUF 

omhandlede udvalg. 

 4. I forbindelse med proceduren for 

besættelse af en eller flere af de tolv 

yderligere dommerembeder afgiver det i 

artikel 255 i TEUF omhandlede udvalg en 

udtalelse om de indstillede kandidaters 

kvalifikationer til at udøve embedet som 

dommer ved Retten. Udvalget knytter til 

denne udtalelse om kandidaternes 
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der besidder de mest hensigtsmæssige 

erfaringer på højt niveau, i rækkefølge 

efter fortjeneste."  

Or. en 
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Ændringsforslag  22 

António Marinho e Pinto 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Artikel 2 – litra b  

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

b) Embedsperioden for tre af de syv 

yderligere dommere, der skal udnævnes 

pr. 1. september 2016, udløber den 31. 

august 2019. Disse tre dommere udvælges 

ved lodtrækning. Embedsperioden for de 

fire andre dommere udløber den 31. 

august 2022. 

 udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

António Marinho e Pinto 
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Betænkning A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten 

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

Rådets holdning ved førstebehandlingen 

Artikel 2 – litra c  

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

c) Embedsperioden for fire af de ni 

yderligere dommere, der skal udnævnes 

pr. 1. september 2019, udløber den 31. 

august 2022. Disse fire dommere 

udvælges ved lodtrækning. 

Embedsperioden for de fem andre 

dommere udløber den 31. august 2025. 
 

udgår  

Or. en 

 

 


