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21.10.2015 A8-0296/24 

Tarkistus  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän todennäköinen 

kehittyminen, tuomareiden lukumääräksi 

olisi kolmivaiheisen prosessin päätteeksi 

vahvistettava 56 siten, että yleisessä 

tuomioistuimessa ei voi missään vaiheessa 

toimia useampi kuin kaksi saman 

jäsenvaltion ehdotuksesta nimitettyä 

tuomaria. 

(5) Kun otetaan huomioon unionin yleisen 

tuomioistuimen työmäärän todennäköinen 

kehittyminen, tuomareiden lukumääräksi 

olisi vahvistettava 40 siten, että yleisessä 

tuomioistuimessa ei voi missään vaiheessa 

toimia useampi kuin kaksi tuomaria 

samasta jäsenvaltiosta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Tarkistus  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(6) Jotta vireillä olevien asioiden ruuhkaa 

voidaan vähentää nopeasti, kahdentoista 

uuden tuomarin olisi otettava virka 

vastaan….
2
. 

(6) Jotta oikeudenkäyttöä unionin 

yleisessä tuomioistuimessa voidaan 

tehostaa, kahdentoista uuden tuomarin 

olisi otettava virka vastaan ...*. 

2
 
*
 Virallinen lehti: lisätään "syyskuussa 

2015" tai "tämän asetuksen tullessa 

voimaan", jos tämän asetuksen 

voimaantulopäivä on myöhäisempi kuin 

31 päivä elokuuta 2015. 

*
 Virallinen lehti: lisätään "syyskuussa 

2015" tai "tämän asetuksen tullessa 

voimaan", jos tämän asetuksen 

voimaantulopäivä on myöhäisempi kuin 

31 päivä elokuuta 2015. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Tarkistus  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(7) Syyskuussa 2016 olisi ensimmäisen 

oikeusasteen toimivalta unionin 

virkamiehiä koskevissa asioissa sekä 

Euroopan unionin 

virkamiestuomioistuimen seitsemän 

tuomarien virkaa siirrettävä unionin 

yleiseen tuomioistuimeen unionin 

tuomioistuimen tulevaisuudessa esittämän 

lainsäädännöllisen pyynnön perusteella. 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Tarkistus  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(8) Jäljelle jäävien yhdeksän uuden 

tuomarin olisi otettava virkansa vastaan 

syyskuussa 2019. Kustannustehokkuuden 

varmistamiseksi tämä ei saisi johtaa 

uusien lakimiesavustajien tai muun 

tukihenkilöstön palvelukseen ottamiseen. 

Unionin yleisen tuomioistuimen sisäisissä 

organisaatiouudistuksissa olisi 

varmistettava nykyisten henkilöresurssien 

tehokas hyödyntäminen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/28 

Tarkistus  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

1 artikla – 1 alakohta 

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja N:o 3  

9 artikla  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Osa tuomareista vaihtuu kolmen vuoden 

välein siten, että heistä vaihdetaan vuoroin 

puolet. Kun tuomareita on pariton määrä, 

vaihdettavien tuomareiden määrä on 

vuoroin yksi enemmän kuin puolet 

tuomareista, vuoroin yksi vähemmän kuin 

puolet tuomareista. 

Osa tuomareista vaihtuu kolmen vuoden 

välein siten, että heistä vaihdetaan vuoroin 

puolet. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Tarkistus  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 

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

Neuvoston kanta 

1 artikla – 2 alakohta  

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja N:o 3  

48 artikla  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

2) Korvataan 48 artikla seuraavasti: 2) Korvataan 48 artikla seuraavasti: 

"48 artikla "48 artikla 

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 

40 tuomaria. 

a) 40 tuomaria …* alkaen,  

b) 47 tuomaria 1 päivästä syyskuuta 2016 

alkaen, 

 

c) kaksi tuomaria jäsenvaltiota kohti 

1 päivästä syyskuuta 2019 alkaen." 

 

__________________  

* Virallinen lehti: lisätään "1 päivästä 

syyskuuta 2015" tai tämän asetuksen 

voimaantulopäivä, jos se on myöhäisempi 

kuin 1 päivä syyskuuta 2015. 

 

Or. en 

 

 

 


