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Rådets holdning 

Betragtning 5 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(5) Under hensyntagen til den sandsynlige 

udvikling i Rettens arbejdsbyrde bør 

antallet af dommere fastsættes til 56 efter 

gennemførelsen af en trefaset procedure, 

idet der på intet tidspunkt må være mere 

end to dommere ved Retten, som er 

udnævnt efter forslag fra samme 

medlemsstat. 

(5) Under hensyntagen til den sandsynlige 

udvikling i Rettens arbejdsbyrde bør 

antallet af dommere fastsættes til 40, idet 

der på intet tidspunkt må være mere end to 

dommere ved Retten fra samme 

medlemsstat. 

Or. en 
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Rådets holdning 

Betragtning 6 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(6) Med henblik på hurtigt at mindske 

ophobningen af verserende sager bør 

yderligere 12 dommere tiltræde …
2
 

(6) Med henblik på at effektivisere Rettens 

administration bør yderligere 12 dommere 

tiltræde ...
2
.  

2
* EUT: Indsæt venligst "i september 

2015" eller "ved denne forordnings 

ikrafttræden", hvis datoen for denne 

forordnings ikrafttræden er senere end den 

31. august 2015. 

2
* EUT: Indsæt venligst "i september 

2015" eller "ved denne forordnings 

ikrafttræden", hvis datoen for denne 

forordnings ikrafttræden er senere end den 

31. august 2015. 

Or. en 
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Rådets holdning 

Betragtning 7 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(7) I september 2016 bør beføjelserne til at 

træffe afgørelse i første instans i EU-

personalesager og de syv dommerembeder 

ved Retten for EU-personalesager 

overføres til Retten på grundlag af en 

kommende lovgivningsmæssig 

anmodning fra Domstolen. 

udgår 

Or. en 
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Rådets holdning 

Betragtning 8 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(8) I september 2019 bør de resterende ni 

yderligere dommere tiltræde. For at sikre 

omkostningseffektivitet bør dette ikke 

medføre ansættelse af yderligere 

referendarer eller andet assisterende 

personale. Tiltag til intern 

omorganisering inden for institutionen 

bør sikre, at det eksisterende personale 

anvendes effektivt. 

udgår 

Or. en 
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Rådets holdning 

Artikel 1 – nr. 1 

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol  

Artikel 9  

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

Ved den delvise nybesættelse af 

dommerembederne, der finder sted hvert 

tredje år, afgår halvdelen af dommerne. 

Hvis antallet af dommere er et ulige antal, 

er det antal af dommere, der afgår, 

skiftevis det antal, der er lige over 

halvdelen af antallet af dommere, og det 

antal, der er lige under halvdelen. 

Ved den delvise nybesættelse af 

dommerembederne, der finder sted hvert 

tredje år, afgår halvdelen af dommerne. 

Or. en 
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Artikel 1 – nr. 2  

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol  

Artikel 48  

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 

(2) Artikel 48 affattes således: 

 

(2) Artikel 48 affattes således: 

"Artikel 48  "Artikel 48 

 

Retten består af: 

 

Retten består af 40 dommere.". 

a) 40 dommere pr. …*  

b) 47 dommere pr. 1. september 2016  

c) to dommere pr. medlemsstat pr. 1. 

september 2019.". 

 

__________________  

* EUT: Indsæt venligst "i september 

2015" eller datoen for denne forordnings 

ikrafttræden, hvis denne dato er senere 

end den 1. september 2015. 

 

Or. en 

 

 


