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21.10.2015 A8-0296/24 

Amendement  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Overweging 5 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters 

op 56 worden vastgesteld aan het einde 

van een proces in drie fasen, met dien 

verstande dat op geen enkel moment 

sprake kan zijn van meer dan twee rechters 

bij het Gerecht die zijn benoemd op 

voordracht van dezelfde lidstaat. 

(5) Rekening houdend met de te 

verwachten ontwikkeling van de werklast 

van het Gerecht moet het aantal rechters op 

40 worden vastgesteld, met dien verstande 

dat op geen enkel moment sprake kan zijn 

van meer dan twee rechters bij het Gerecht 

die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Amendement  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Overweging 6 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(6) Om de achterstand in de behandeling 

van rechtszaken snel te verminderen, 

moeten …* twaalf extra rechters in functie 

treden. 

(6) Om de administratie van het Gerecht 

doeltreffender te maken, moeten …* 

twaalf extra rechters in functie treden. 

*
 PB: gelieve "in september 2015" in te 

voegen, dan wel "bij de inwerkingtreding 

van deze verordening" indien de datum van 

inwerkingtreding na 31 augustus 2015 valt. 

*
 PB: gelieve "in september 2015" in te 

voegen, dan wel "bij de inwerkingtreding 

van deze verordening" indien de datum van 

inwerkingtreding na 31 augustus 2015 valt. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Amendement  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Overweging 7 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(7) In september 2016 moeten de 

bevoegdheid in eerste aanleg voor zaken 

betreffende ambtenaren van de Unie en 

de zeven posten van de rechters bij het 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de 

Europese Unie worden overgedragen aan 

het Gerecht, op basis van een toekomstig 

wetgevingsverzoek van het Hof van 

Justitie. 

Schrappen 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Amendement  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Overweging 8 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(8) In september 2019 moeten de negen 

resterende extra rechters aantreden. Om 

te zorgen voor kostenefficiëntie mag dit 

niet leiden tot de aanwerving van extra 

referendarissen of andere ondersteunende 

medewerkers. Interne 

reorganisatiemaatregelen binnen de 

instelling moeten ervoor zorgen dat 

efficiënt gebruik wordt gemaakt van 

bestaande personele middelen. 

Schrappen 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/28 

Amendement  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 1 

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie 

Artikel 9  

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De gedeeltelijke vervanging van de 

rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, 

heeft betrekking op de helft van de 

rechters. Als het aantal rechters een 

oneven getal is, is het aantal rechters dat 

wordt vervangen, beurtelings het getal dat 

het volgende boven de helft van het aantal 

rechters is en het getal dat het volgende 

onder de helft is. 

De gedeeltelijke vervanging van de 

rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, 

heeft betrekking op de helft van de 

rechters. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Amendement  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht 

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

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 2  

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie 

Artikel 48  

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(2) Artikel 48 wordt vervangen door: (2) Artikel 48 wordt vervangen door: 

"Artikel 48  "Artikel 48 

Het Gerecht bestaat uit: Het Gerecht bestaat uit 40 rechters.". 

a) 40 rechters …*;  

b) 47 rechters per 1 september 2016;  

c) twee rechters per lidstaat vanaf 

1 september 2019.". 

 

__________________  

* PB: gelieve "per 1 september 2015" in 

te voegen, dan wel de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

indien de datum van inwerkingtreding na 

1 september 2015 valt. 

 

Or. en 

 

 


