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21.10.2015 A8-0296/16 

Tarkistus  16 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän todennäköinen 

kehittyminen, tuomareiden lukumääräksi 

olisi kolmivaiheisen prosessin päätteeksi 

vahvistettava 56 siten, että yleisessä 

tuomioistuimessa ei voi missään vaiheessa 

toimia useampi kuin kaksi saman 

jäsenvaltion ehdotuksesta nimitettyä 

tuomaria. 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän todennäköinen 

kehittyminen, tuomareiden lukumääräksi 

olisi vahvistettava 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Tarkistus  17 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(7) Syyskuussa 2016 olisi ensimmäisen 

oikeusasteen toimivalta unionin 

virkamiehiä koskevissa asioissa sekä 

Euroopan unionin 

virkamiestuomioistuimen seitsemän 

tuomarien virkaa siirrettävä unionin 

yleiseen tuomioistuimeen unionin 

tuomioistuimen tulevaisuudessa esittämän 

lainsäädännöllisen pyynnön perusteella. 

(7) Perussäännössä olisi myös oltava 

määräykset, joilla annetaan pysyvä 

ratkaisu tuomareiden alkuperää 

koskevaan kysymykseen, koska nykyinen 

jäsenvaltiokohtainen tuomarinvirkojen 

jaottelu ei sovellu tilanteeseen, jossa 

tuomareita on enemmän kuin 

jäsenvaltioita. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Tarkistus  18 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(8) Jäljelle jäävien yhdeksän uuden 

tuomarin olisi otettava virkansa vastaan 

syyskuussa 2019. Kustannustehokkuuden 

varmistamiseksi tämä ei saisi johtaa 

uusien lakimiesavustajien tai muun 

tukihenkilöstön palvelukseen ottamiseen. 

Unionin yleisen tuomioistuimen sisäisissä 

organisaatiouudistuksissa olisi 

varmistettava nykyisten henkilöresurssien 

tehokas hyödyntäminen. 

(8) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 19 artiklan 2 kohdasta 

seuraa, että tuomioistuimessa on 

vähintään yksi tuomari jäsenvaltiota 

kohden. Koska asianmukaisesta 

maantieteellisestä tasapainosta ja 

kansallisten oikeusjärjestelmien 

edustuksesta on jo huolehdittu tällä 

tavoin, uudet tuomarit olisi nimitettävä 

yksinomaan heidän ammatillisen ja 

henkilökohtaisen soveltuvuutensa 

perusteella ja ottaen huomioon heidän 

tietämyksensä unionin ja sen 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Tarkistus  19 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

1 artikla – 2 kohta 

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö 

48 artikla 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on Unionin yleisessä tuomioistuimessa on yksi 

tuomari kustakin jäsenvaltiosta sekä 

kaksitoista muuta tuomaria ...* alkaen.  

(a) 40 tuomaria … alkaen,  

(b) 47 tuomaria 1 päivästä syyskuuta 2016 

alkaen, 

 

(c) kaksi tuomaria jäsenvaltiota kohti 1 

päivästä syyskuuta 2019 alkaen." 

 

*Virallinen lehti: lisätään "1 päivästä 

syyskuuta 2015" tai tämän asetuksen 

voimaantulopäivä, jos se on myöhäisempi 

kuin 1 päivä syyskuuta 2015. 

*Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 

voimaantulopäivä. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Tarkistus  20 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö 

48 a artikla (uusi)  

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

  2 a. Lisätään artikla seuraavasti: 

 '48 a artikla 

 Jäsenvaltiokohtaista tuomarinvirkaa 

koskevan ehdotuksen antaa kyseisen 

jäsenvaltion hallitus.'  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Tarkistus  21 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

1 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö 

48 b artikla (uusi)  

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

  2 b. Lisätään artikla seuraavasti: 

 '48 b artikla 

 1. Uudet tuomarinvirat täytetään 

riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta 

hakija on peräisin. 

 2. Kun kahdestatoista uudesta 

tuomarinvirasta täytetään yhtä tai 

useampaa, kaikkien jäsenvaltioiden 

hallitukset voivat asettaa ehdokkaita. 

Tällä tavoin nimetty ehdokas voidaan 

hyväksyä ainoastaan, jos ehdokas edustaa 

eri sukupuolta kuin unionin yleisessä 

tuomioistuimessa jo toimiva kyseisen 

jäsenvaltion ehdotuksesta 48 a artiklan 

mukaisesti nimitetty tuomari. 

 3. Lisäksi toimikautensa päättävät 

tuomarit voivat henkilökohtaisesti 

kääntyä kirjallisesti Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

255 artiklan mukaisen komitean 

puheenjohtajan puoleen ja ilmoittautua 

ehdokkaiksi. 

 4. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 255 artiklan mukainen 

komitea antaa yhden tai useamman 

uuden kahdentoista tuomarin 

nimittämistä koskevassa menettelyssä 



 

AM\1076632FI.doc  PE568.566v01-00 
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lausunnon hakijan soveltuvuudesta 

tuomioistuimen tuomarin tehtävän 

hoitamiseen. Komitea liittää hakijan 

soveltuvuutta koskevaan lausuntoonsa 

paremmuusjärjestyksessä olevan luettelon 

ehdokkaista, joilla on tehtävään parhaiten 

soveltuva korkeatasoinen kokemus.'  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Tarkistus  22 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

2 artikla – b alakohta  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(b) Seitsemästä 1 päivästä syyskuuta 2016 

nimitettävästä uudesta tuomarista kolmen 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2016. Nämä kolme tuomaria valitaan 

arvalla. Neljän muun tuomarin 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2022. 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Tarkistus  23 

António Marinho e Pinto 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 

2 artikla – c alakohta  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(c) Yhdeksästä 1 päivästä syyskuuta 2019 

nimitettävästä uudesta tuomarista neljän 

toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 

2022. Nämä neljä tuomaria valitaan 

arvalla. Viiden muun tuomarin toimikausi 

päättyy 31 päivänä elokuuta 2025. 

Poistetaan.  

Or. en 

 

 


