
 

AM\1076632LV.doc  PE568.566v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.10.2015 A8-0296/16 

Grozījums Nr.  16 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

5. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes paredzamo attīstību, trīs posmu 

procesa beigās nosakāmajam tiesnešu 

skaitam vajadzētu būt 56, ar to saprotot, ka 

nevienā brīdī Vispārējā tiesā nevar būt 

vairāk par diviem tiesnešiem, kas iecelti 

pēc vienas un tās pašas dalībvalsts 

priekšlikuma. 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes paredzamo attīstību, trīs posmu 

procesa beigās nosakāmajam tiesnešu 

skaitam vajadzētu būt 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Grozījums Nr.  17 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

7. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(7) 2016. gada septembrī jurisdikcija 

pirmajā instancē izskatīt Savienības 

civildienesta lietas un Eiropas Savienības 

Civildienesta tiesā strādājošo septiņu 

tiesnešu amata vietas būtu jānodod 

Vispārējai tiesai, pamatojoties uz gaidāmu 

Tiesas lūgumu nākt klajā ar leģislatīviem 

aktiem. 

(7) Statūtos būtu jānosaka arī galīgs 

jautājuma par tiesnešu izvirzīšanu no 

dalībvalstu puses risinājums, jo pašreizējā 

kārtība, saskaņā ar kuru katru tiesnesi 

ieceļ viena dalībvalsts, nevar tikt 

piemērota gadījumos, kad tiesnešu skaits 

ir lielāks par dalībvalstu skaitu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Grozījums Nr.  18 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

8. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(8) 2019. gada septembrī amatā būtu 

jāstājas pārējiem deviņiem papildu 

tiesnešiem. Lai nodrošinātu izmaksu 

lietderību, tam nebūtu jāietver papildu 

juridisko sekretāru vai cita atbalsta 

personāla pieņemšana darbā. Ar iestādes 

iekšējās reorganizācijas pasākumiem būtu 

jānodrošina esošo cilvēkresursu efektīva 

izmantošana. 

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 19. panta 2. punktu Vispārējā 

tiesas sastāvā ir vismaz pa vienam 

tiesnesim no katras dalībvalsts. Tā kā 

tādējādi jau ir nodrošināts pienācīgs 

ģeogrāfiskais līdzsvars un dalībvalstu 

tiesību sistēmu vajadzīgā pārstāvība, 

papildu tiesneši būtu jāieceļ, pamatojoties 

tikai un vienīgi uz viņu profesionālo un 

personisko piemērotību un ņemot vērā 

viņu zināšanas par Eiropas Savienības un 

dalībvalstu tiesību sistēmām. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Grozījums Nr.  19 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

1. pants – 2. punkts 

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

48. pants 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Vispārējā tiesā ir: Vispārējā tiesā, sākot ar ..*, darbojas pa 

vienam tiesnesim no katras dalībvalsts un 

12 papildu tiesneši.  

(a) sākot ar ...*, 40 tiesneši;  

(b) sākot ar 2016. gada 1. septembri, 47 

tiesneši; 

 

(c) sākot ar 2019. gada 1. septembri, divi 

tiesneši no katras dalībvalsts.". 

 

∗ OV: ievietot "2015. gada 1. septembri" 

vai šīs regulas spēkā stāšanās datumu, ja 

minētais datums ir pēc 2015. gada 1. 

septembra. 

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 

datumu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Grozījums Nr.  20 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

48.a pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.a protokolā ievieto šādu pantu: 

 “48.a pants 

 Ieceļot katras dalībvalsts tiesnešus, 

tiesības izvirzīt kandidātus tiesneša 

amatam ir attiecīgās dalībvalsts valdībai.”  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Grozījums Nr.  21 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

1. pants – 2.b punkts (jauns) 

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

48.b pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.b protokolā ievieto šādu pantu: 

 „ 48.b pants 

 1. Pārējās tiesnešu vietas aizpilda, 

neņemot vērā kandidātu valstspiederību 

dalībvalstīm. 

 2. Rīkojot procedūru, kurā ieceļ vienu vai 

vairākus no 12 papildu tiesnešiem, 

kandidātus var izvirzīt visu dalībvalstu 

valdības. Šādi izvirzītie kandidāti ir 

pieņemami tikai tad, ja viņu dzimums ir 

pretējs tā tiesneša dzimumam, kas jau 

darbojas Vispārējā tiesā un ir iecelts pēc 

tās pašas dalībvalsts priekšlikuma 

saskaņā ar 48.a pantu. 

 3. Turklāt Vispārējās tiesas tiesneši, kam 

beidzas amata pilnvaru termiņš, var šim 

amatam izvirzīt sevi, iesniedzot rakstisku 

pieteikumu Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 255. pantā minētās 

komitejas priekšsēdētājam. 

 4. Rīkojot procedūru, kurā ieceļ vienu vai 

vairākus no 12 papildu tiesnešiem, 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

255. pantā minētā komiteja sniedz 

atzinumu par kandidātu piemērotību 

pildīt Vispārējās tiesas tiesneša 

pienākumus. Atzinumam par kandidātu 
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piemērotību komiteja pievieno sarakstu, 

kurā piemērotības secībā sakārtoti 

kandidāti ar visatbilstošāko augstos 

amatos gūtu darba pieredzi.ˮ  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Grozījums Nr.  22 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

2. pants – b apakšpunkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(b) trim tiesnešiem no tiem septiņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2016. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2019. gada 31. augustā. Minētos trīs 

tiesnešus izvēlas izlozes kārtībā. Pārējiem 

četriem tiesnešiem pilnvaru termiņš 

beidzas 2022. gada 31. augustā; 

svītrots 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Grozījums Nr.  23 

António Marinho e Pinto 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja pirmajā lasījumā 

2. pants – c apakšpunkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(c) četriem tiesnešiem no tiem deviņiem 

papildu tiesnešiem, ko ieceļ no 2019. gada 

1. septembra, pilnvaru termiņš beidzas 

2022. gada 31. augustā. Minētos četrus 

tiesnešus izvēlas izlozes kārtībā. Pārējiem 

pieciem tiesnešiem pilnvaru termiņš 

beidzas 2025. gada 31. augustā. 

svītrots 

Or. en 

 

 


