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21.10.2015 A8-0296/24 

Pozměňovací návrh  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na pravděpodobný vývoj 

nápadu Tribunálu by měl být počet soudců 

stanoven na 56 na konci třífázového 

procesu, tak aby v žádném okamžiku 

nemohli v Tribunálu zasedat více než dva 

soudci jmenovaní na návrh stejného 

členského státu. 

(5) S ohledem na pravděpodobný vývoj 

nápadu Tribunálu by měl být počet soudců 

stanoven na 40, tak aby v žádném 

okamžiku nemohli v Tribunálu zasedat 

více než dva soudci ze stejného členského 

státu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Pozměňovací návrh  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(6) Za účelem urychleného snížení 

množství dosud neprojednaných věcí by 

mělo …
*
 nastoupit do funkce dvanáct 

dodatečných soudců. 

(6) Za účelem zvýšení efektivity výkonu 

práva v Tribunálu by mělo …
2
 nastoupit 

do funkce dvanáct dodatečných soudců. 

2
 
*
 Pro Úřední věstník: vložte prosím „v 

září roku 20015“ nebo „ke dni vstupu 

tohoto nařízení v platnost“, pokud by 

datum vstupu tohoto nařízení v platnost 

bylo po 31. srpnu 2015. 

2
 
*
 Pro Úřední věstník: vložte prosím „v 

září roku 20015“ nebo „ke dni vstupu 

tohoto nařízení v platnost“, pokud by 

datum vstupu tohoto nařízení v platnost 

bylo po 31. srpnu 2015. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Pozměňovací návrh  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(7) V září 2016 by měly být pravomoci pro 

rozhodování v prvním stupni ve věcech 

unijní veřejné služby a místa sedmi 

soudců u Soudu pro veřejnou službu na 

základě budoucí legislativní žádosti 

Soudního dvora přeneseny na Tribunál. 

vypouští se 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Pozměňovací návrh  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(8) V září 2019 by mělo do funkce 

nastoupit zbývajících devět dodatečných 

soudců. Za účelem zajištění nákladové 

efektivnosti by to nemělo vést k náboru 

dodatečných referendářů či jiného 

podpůrného personálu. Vnitřní 

reorganizační opatření v rámci tohoto 

orgánu by měla zajistit, že budou 

efektivně využity stávající lidské zdroje. 

vypouští se  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/28 

Pozměňovací návrh  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Čl. 1 – bod 1 

Protokol o statutu Soudního dvora  

Článek 9  

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Částečná obměna, k níž dochází každé tři 

roky, se týká poloviny počtu soudců. Je-li 

počet soudců lichý, určí se počet soudců, 

kteří mají být obměněni, střídavě jako 

nejbližší vyšší číslo, než je jedna polovina 

počtu soudců, a nejbližší nižší číslo, než je 

jedna polovina. 

Částečná obměna, k níž dochází každé tři 

roky, se týká poloviny počtu soudců. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Pozměňovací návrh  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu 

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

Postoj Rady 

Čl. 1 – bod 2 

Protokol o statutu Soudního dvora 

Článek 48  

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 

2) Článek 48 se nahrazuje tímto: 

 

2) Článek 48 se nahrazuje tímto: 

„Článek 48  „Článek 48 

 

Tribunál se skládá ze: 

 

Tribunál se skládá ze 40 soudců.“. 

a) 40 soudců od …
*
;  

b) 47 soudců od 1. září 2016;  

c) dvou soudců za každý členský stát od 1. 

září 2019.“ 

 

__________________  

* Pro Úřední věstník: vložte prosím „1. 

září 20015“ nebo datum vstupu tohoto 

nařízení v platnost, pokud by datum 

vstupu tohoto nařízení v platnost bylo po 

1. září 2015. 

 

Or. en 

 

 


