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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0296/16 

Módosítás  16 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A Törvényszék munkaterhének várható 

alakulására tekintettel a bírák számát 56-

ban célszerű megállapítani, amelyet három 

lépcsőben kell elérni, szem előtt tartva azt 

is, hogy a Törvényszéknek nem lehet 

egyidejűleg kettőnél több olyan bírája, 

akit ugyanazon tagállam javaslatára 

neveztek ki. 

(5) A Törvényszék munkaterhének várható 

alakulására tekintettel a bírák számát 40-

ben célszerű megállapítani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/17 

Módosítás  17 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) Az uniós közszolgálati ügyekben 

történő elsőfokú törvénykezésnek és az 

Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 

hét bírói álláshelyéinek a Bíróság által a 

jövőben benyújtandó jogalkotási kérelem 

alapján 2016 szeptemberében át kell 

kerülnie a Törvényszékhez. 

(7) Az alapokmánynak olyan szabályozást 

is tartalmaznia kell, amely tartós 

megoldást nyújt a bírák származásának 

kérdésére, mivel a bírói álláshelyek 

tagállamok közötti jelenlegi felosztása 

nem alkalmazható analóg módon arra a 

helyzetre, amelyben a bírák száma 

meghaladja a tagállamok számát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/18 

Módosítás  18 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(8) A fennmaradó további kilenc bírának 

2019 szeptemberében kell hivatalba 

lépnie. A költséghatékonyság biztosítása 

érdekében ez nem járhat további jogi 

referensek vagy egyéb támogató 

személyzet felvételével. Intézményen belüli 

átszervezésekkel kell biztosítani a meglévő 

emberi erőforrások hatékony 

felhasználását. 

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 19. 

cikkének (2) bekezdése szerint a 

Törvényszék tagállamonként legalább egy 

bíróból áll. Mivel ez már szavatolja a 

megfelelő földrajzi egyensúlyt és a 

nemzeti jogrendszerek képviseletét, a 

további bírákat kizárólag szakmai és 

személyes alkalmasságuk alapján kell 

kinevezni, figyelembe véve az Európai 

Unió és az egyes tagállamok 

jogrendszerével kapcsolatos ismereteiket.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/19 

Módosítás  19 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

1 cikk – 2 pont 

Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról 

48. cikk 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A Törvényszéket alkotó bírák létszáma „…*-tól/től a Törvényszék bírói kara 

tagállamonként egy bíróból és tizenkét 

további bíróból áll.  

a) …
*
-tól/től 40;  

b) 2016. szeptember 1-jétől 47;  

c) 2019. szeptember 1-jétől pedig 

tagállamonként kettő. 

 

∗ HL: Kérjük, illesszék be a következő 

szövegrészt: „2015. szeptember 1-jétől”; 

illetve amennyiben e rendelet 2015. 

szeptember 1-je után lép hatályba a 

következő szövegrészt: „e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában”. 

∗ HL: Kérjük, illessze be e rendelet 

hatályba lépésének dátumát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/20 

Módosítás  20 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

1 cikk – 2 a pont (új) 

Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról 

48 a cikk (új)  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

  2a. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

 „48a. cikk 

 A tagállamonkénti bírói álláshelyek 

tekintetében a javaslattétel joga az adott 

tagállam kormányát illeti meg.”  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/21 

Módosítás  21 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

1 cikk – 2 b pont (új) 

Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról 

48 b cikk (új)  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

  2b. A rendelet a következő cikkel egészül 

ki: 

 „48b. cikk 

 1. A további bírói álláshelyeket a pályázók 

meghatározott tagállamból való 

származásától függetlenül töltik be. 

 2. A tizenkét további bírói álláshely közül 

egy vagy több betöltésére irányuló eljárás 

keretében valamennyi tagállam kormánya 

javasolhat jelölteket. „Kizárólag akkor 

érvényesek a jelölések, ha a 

Törvényszékben már hivatalban lévő, a 

48a. cikk szerint az adott tagállam által 

jelölt bíró nemével ellentétes nemű 

jelöltről van szó.” 

 3. Emellett a Törvényszék távozó bírái is 

jelentkezhetnek írásban jelöltként az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 255. cikke szerinti bizottság 

elnökénél. 

 4. A tizenkét további bírói álláshely közül 

egy vagy több betöltésére irányuló eljárás 

keretében az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 255. cikke szerinti 

bizottság véleményt ad a jelölteknek 

törvényszéki bírói feladatok ellátására 

való alkalmasságáról. A bizottság a 
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pályázók alkalmasságára vonatkozó ezen 

véleményéhez csatolja a legmagasabb 

szintű tapasztalattal rendelkező pályázók 

rangsorolt listáját.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/22 

Módosítás  22 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

2 cikk – b pont  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

b) A 2016. szeptember 1-jével kinevezendő 

hét további bíró közül három bíró hivatali 

ideje 2019. augusztus 31-én jár le. Ezen 

három bíró sorsolással kerül 

kiválasztásra. A másik négy bíró hivatali 

ideje 2022. augusztus 31-én jár le. 

 törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0296/23 

Módosítás  23 

António Marinho e Pinto 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács első olvasatbeli álláspontja 

2 cikk – c pont  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

c) A 2019. szeptember 1-jével kinevezendő 

kilenc további bíró közül négy bíró 

hivatali ideje 2022. augusztus 31-én jár le. 

Ezen négy bíró sorsolással kerül 

kiválasztásra. A másik öt bíró hivatali 

ideje 2025. augusztus 31-én jár le. 

törölve  

Or. en 

 

 


