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21.10.2015 A8-0296/16 

Amendement  16 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Overweging 5 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters 

op 56 worden vastgesteld aan het einde 

van een proces in drie fasen, met dien 

verstande dat op geen enkel moment 

sprake kan zijn van meer dan twee 

rechters bij het Gerecht die zijn benoemd 

op voordracht van dezelfde lidstaat. 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters 

op 40 worden vastgesteld. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Amendement  17 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Overweging 7 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(7) In september 2016 moeten de 

bevoegdheid in eerste aanleg voor zaken 

betreffende ambtenaren van de Unie en 

de zeven posten van de rechters bij het 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de 

Europese Unie worden overgedragen aan 

het Gerecht, op basis van een toekomstig 

wetgevingsverzoek van het Hof van 

Justitie. 

(7) Het statuut moet ook een duurzame 

oplossing bieden voor de kwestie van de 

lidstaat van herkomst van de rechters, 

omdat de huidige regeling waarbij 

rechters worden benoemd per lidstaat, 

niet kan worden toegepast wanneer er 

meer rechters dan lidstaten zijn. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0296/18 

Amendement  18 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Overweging 8 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(8) In september 2019 moeten de negen 

resterende extra rechters aantreden. Om 

te zorgen voor kostenefficiëntie mag dit 

niet leiden tot de aanwerving van extra 

referendarissen of andere ondersteunende 

medewerkers. Interne 

reorganisatiemaatregelen binnen de 

instelling moeten ervoor zorgen dat 

efficiënt gebruik wordt gemaakt van 

bestaande personele middelen. 

(8) Krachtens artikel 19, lid 2, VEU 

bestaat het Gerecht uit ten minste één 

rechter per lidstaat. Omdat het 

geografisch evenwicht en de medeweging 

van de respectieve nationale rechtsorden 

daardoor al is gewaarborgd, behoren de 

extra rechters uitsluitend op grond van 

hun professionele en persoonlijke 

geschiktheid te worden benoemd, gelet 

ook op hun kennis van de rechtsstelsels 

van de Europese Unie en van de 

respectieve lidstaten.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Amendement  19 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Artikel 1 – punt 2 

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie 

Artikel 48 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

Het Gerecht bestaat uit: Het Gerecht bestaat met ingang van ...* uit 

één rechter per lidstaat plus twaalf extra 

rechters.  

 

a) 40 rechters …∗;  

b) 47 rechters per 1 september 2016;  

c) twee rechters per lidstaat vanaf 

1 september 2019. 

 

∗ PB: gelieve "per 1 september 2015" in te 

voegen, dan wel de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

indien de datum van inwerkingtreding na 

1 september 2015 valt. 

∗ PB: datum van inwerkingtreding van 

deze verordening invoegen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Amendement  20 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie 

Artikel 48 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

  2 bis. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 48 bis 

 Voor de per lidstaat te benoemen rechters 

berust het recht van voordracht bij de 

regering van de desbetreffende lidstaat."  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Amendement  21 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie 

Artikel 48 ter (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

  2 ter. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 48 ter 

 1. De extra rechters worden benoemd 

ongeacht de lidstaat van herkomst van de 

kandidaten. 

 
2. De regeringen van alle lidstaten 

kunnen gedurende de procedure voor de 

benoeming van een of meer van de extra 

rechters kandidaten voordragen. Deze 

voordrachten zijn alleen toelaatbaar als 

zij een kandidaat betreffen die niet van 

hetzelfde geslacht is als een andere 

rechter die al op voordracht van die 

lidstaat overeenkomstig artikel 48 bis deel 

uitmaakt van het Gerecht. 

 

 3. Daarnaast kunnen aftredende rechters 

bij het Gerecht zich persoonlijk, bij 

schrijven aan de voorzitter van het in 

artikel 255 Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie bedoelde 

comité, kandidaat stellen. 

 

 4. In de procedure voor de benoeming van 

een of meer van de twaalf extra rechters 

brengt het in artikel 255 Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese 

Unie bedoelde comité advies uit over de 

geschiktheid van de kandidaat voor de 

uitoefening van het ambt van rechter in 

het Gerecht. Het comité voegt bij dit 

advies over de geschiktheid van de 

kandidaten een lijst van de kandidaten die 

op grond van hun ervaring op hoog 

niveau het meest geschikt voorkomen, in 

volgorde van verdienste."  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Amendement  22 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Artikel 2 – letter b  

 

Standpunt van de Raad Amendement 

b) de ambtstermijn van drie van de zeven 

extra rechters die moeten worden 

benoemd per 1 september 2016, loopt af 

op 31 augustus 2019. Die drie rechters 

worden bij loting aangewezen. De 

ambtstermijn van de andere vier rechters 

loopt af op 31 augustus 2022; 

Schrappen 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Amendement  23 

António Marinho e Pinto 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad in eerste lezing 

Artikel 2 – letter c  

 

Standpunt van de Raad Amendement 

c) de ambtstermijn van vier van de negen 

extra rechters die moeten worden 

benoemd per 1 september 2019, loopt af 

op 31 augustus 2022. Die vier rechters 

worden bij loting aangewezen. De 

ambtstermijn van de andere vijf rechters 

loopt af op 31 augustus 2025. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


