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21.10.2015 A8-0296/24 

Grozījums Nr.  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

5. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes paredzamo attīstību, trīs posmu 

procesa beigās nosakāmajam tiesnešu 

skaitam vajadzētu būt 56, ar to saprotot, ka 

nevienā brīdī Vispārējā tiesā nevar būt 

vairāk par diviem tiesnešiem, kas iecelti 

pēc vienas un tās pašas dalībvalsts 

priekšlikuma. 

(5) Ņemot vērā Vispārējās tiesas darba 

slodzes paredzamo attīstību, tiesnešu 

skaitam vajadzētu būt 40, ar to saprotot, ka 

nevienā brīdī Vispārējā tiesā nevar būt 

vairāk par diviem tiesnešiem, kas iecelti no 

vienas un tās pašas dalībvalsts. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Grozījums Nr.  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

6. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(6) Lai strauji samazinātu neizskatīto lietu 

skaitu, …
2
 amatā būtu jāstājas divpadsmit 

papildu tiesnešiem. 

(6) Lai Vispārējās tiesas darbību padarītu 

efektīvāku , …
2
 amatā būtu jāstājas 

divpadsmit papildu tiesnešiem. 

2
 
*
 OV: lūgums ievietot "2015. gada 

septembrī" vai "stājoties spēkā šai 

regulai,", ja šīs regulas spēkā stāšanās 

datums ir pēc 2015. gada 31. augusta. 

2
 
*
 OV: lūgums ievietot "2015. gada 

septembrī" vai "stājoties spēkā šai 

regulai,", ja šīs regulas spēkā stāšanās 

datums ir pēc 2015. gada 31. augusta. 

Or. en 



 

AM\1076810LV.doc  PE568.566v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0296/26 

Grozījums Nr.  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

7. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(7) 2016. gada septembrī jurisdikcija 

pirmajā instancē izskatīt Savienības 

civildienesta lietas un Eiropas Savienības 

Civildienesta tiesā strādājošo septiņu 

tiesnešu amata vietas būtu jānodod 

Vispārējai tiesai, pamatojoties uz gaidāmu 

Tiesas lūgumu nākt klajā ar leģislatīviem 

aktiem. 

svītrots 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Grozījums Nr.  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

8. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(8) 2019. gada septembrī amatā būtu 

jāstājas pārējiem deviņiem papildu 

tiesnešiem. Lai nodrošinātu izmaksu 

lietderību, tam nebūtu jāietver papildu 

juridisko sekretāru vai cita atbalsta 

personāla pieņemšana darbā. Ar iestādes 

iekšējās reorganizācijas pasākumiem būtu 

jānodrošina esošo cilvēkresursu efektīva 

izmantošana. 

svītrots 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/28 

Grozījums Nr.  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

1. pants – 1. punkts 

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

9. pants 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot 

tiesnešus, nomaina pusi no tiesnešu skaita. 

Ja tiesnešu kopējais skaits ir nepāra 

skaitlis, tad to tiesnešu skaitu, kurus 

nomaina, nosaka, pusi no tiesnešu kopējā 

skaita pārmaiņus noapaļojot līdz 

nākamajam veselajam skaitlim un līdz 

iepriekšējam veselajam skaitlim. 

Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot 

tiesnešus, nomaina pusi no tiesnešu skaita. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Grozījums Nr.  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā 

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

Padomes nostāja 

1. pants – 2. punkts 

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

48. pants 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 

(2) protokola 48. pantu aizstāj ar šādu: 

 

(2) protokola 48. pantu aizstāj ar šādu: 

"48. pants  "48. pants 

 

Vispārējā tiesā ir: 

 

Vispārējā tiesā ir 40 tiesneši.". 

(a) sākot ar …*, 40 tiesneši;  

(b) sākot ar 2016. gada 1. septembri, 47 

tiesneši; 

 

(c) sākot ar 2019. gada 1. septembri, divi 

tiesneši no katras dalībvalsts.". 

 

__________________  

* OV: ievietot "2015. gada 1. septembri" 

vai šīs regulas spēkā stāšanās datumu, ja 

minētais datums ir pēc 2015. gada 1. 

septembra. 

 

Or. en 

 

 


