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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-029624 

Módosítás  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Ajánlás második olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 
09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

A Tanács álláspontja 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A Törvényszék munkaterhének várható 

alakulására tekintettel a bírák számát 56-

ban célszerű megállapítani, amelyet három 

lépcsőben kell elérni, szem előtt tartva azt 

is, hogy a Törvényszéknek nem lehet 

egyidejűleg kettőnél több olyan bírája, akit 

ugyanazon tagállam javaslatára neveztek 

ki. 

(5) A Törvényszék munkaterhének várható 

alakulására tekintettel a bírák számát 40-

ben célszerű megállapítani, szem előtt 

tartva azt is, hogy a Törvényszéknek nem 

lehet egyidejűleg kettőnél több, ugyanazon 

tagállamból kinevezett bírája. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015A8-029625 

Módosítás  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

az EFDD képviselőcsoport nevébenAjánlás második olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács álláspontja 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(6) Az ügyhátralék gyors csökkentése 

érdekében …
2
 tizenkét további bírának kell 

hivatalba lépnie. 

(6) A törvényszéki igazságszolgáltatás 

hatékonyabbá tétele érdekében tizenkét 

további bírának kell hivatalba lépnie…
2
 . 

2
 
*
 HL: Kérjük, illesszék be a következő 

szövegrészt: „2015 szeptemberében”; 

illetve amennyiben e rendelet 2015. 

augusztus 31. után lép hatályba a 

következő szövegrészt: „e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában”. 

2
 
*
 HL: Kérjük, illesszék be a következő 

szövegrészt: „2015 szeptemberében”; 

illetve amennyiben e rendelet 2015. 

augusztus 31. után lép hatályba a 

következő szövegrészt: „e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában”. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015A8-029626 

Módosítás  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferraraaz EFDD képviselőcsoport nevébenAjánlás második 

olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e PintoAz Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 
09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

A Tanács álláspontja7 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) Az uniós közszolgálati ügyekben 

történő elsőfokú törvénykezésnek és az 

Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 

hét bírói álláshelyéinek a Bíróság által a 

jövőben benyújtandó jogalkotási kérelem 

alapján 2016 szeptemberében át kell 

kerülnie a Törvényszékhez. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015A8-029627 

Módosítás  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferraraaz EFDD képviselőcsoport nevébenAjánlás második 

olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e PintoAz Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 
09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

A Tanács álláspontja8 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(8) A fennmaradó további kilenc bírának 

2019 szeptemberében kell hivatalba 

lépnie. A költséghatékonyság biztosítása 

érdekében ez nem járhat további jogi 

referensek vagy egyéb támogató 

személyzet felvételével. Intézményen belüli 

átszervezésekkel kell biztosítani a meglévő 

emberi erőforrások hatékony 

felhasználását. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015A8-029628 

Módosítás  28Joëlle Bergeron, Laura Ferraraaz EFDD képviselőcsoport nevébenAjánlás 

második olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e PintoAz Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 

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

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 1 pont 

Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról  

9. cikk  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A bírói kar részleges megújítása, amelyre 

háromévente kerül sor, a bírák felét érinti. 

Amennyiben a bírák száma páratlan, a 

bírói kar megújítása felváltva a bírák 

számának feléhez legközelebb eső 

nagyobb számú, illetve a bírák számának 

feléhez legközelebb eső kisebb számú bírót 

érinti. 

A bírói kar részleges megújítása, amelyre 

háromévente kerül sor, a bírák felét érinti. 

Or. en21.10.2015A8-029629 

Módosítás  29Joëlle Bergeron, Laura Ferraraaz EFDD képviselőcsoport nevébenAjánlás 

második olvasatra A8-0296/2015 

António Marinho e PintoAz Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma 
09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 2 pont  

Jegyzőkönyv az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról  

48. cikk  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 

2. A 48. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

 

2. A 48. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

„48. cikk  „48. cikk 

 

A Törvényszéket alkotó bírák létszáma 

 

A Törvényszék 40 bíróból áll”. 
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a) ...*-tól/től 40;  

b) 2016. szeptember 1-jétől 47;  

c) 2019. szeptember 1-jétől pedig 

tagállamonként kettő.”. 

 

__________________  

 
*
 HL: Kérjük, illesszék be a következő 

szövegrészt: „2015. szeptember 1-jétől”; 

illetve amennyiben e rendelet 2015. 

szeptember 1-je után lép hatályba a 

következő szövegrészt: „e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában”. 

 

Or. en 

 


