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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas 

Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp 

Savienību un tās darbiniekiem 

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto Tiesas pieprasījumu (N8-

0110/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 2. punkta otro daļu, Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 256. panta 1. punktu, 257. panta pirmo un otro daļu un 

281. panta otro daļu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a panta 

1. punktu, saskaņā ar kuru Parlamentam ir iesniegts šis akta projekts (C8-0367/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 2422/2015, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas 

statūtiem1, un jo īpaši tās 9. apsvērumu, 

– ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0081)2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas 

atzinumu (A8-0167/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Tiesai un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas projekts 

1. atsauce 

 

 

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas svītrots 

                                                 
1 OV L 341, 24.12.2015., 14. lpp. 
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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Savienību, it īpaši tā 19. panta 2. punkta 

otro daļu, 

Pamatojums 

LES 19. panta 2. punkts nav atbilstošs juridiskais pamats šai regulai, jo nav veiktas nekādas 

izmaiņas attiecībā uz Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu. Atbilstošais juridiskais pamats ir 

atrodams LESD 256. panta 1. punktā, 257. un 281. pantā kopā ar Euratom līguma 

106.a pantu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas projekts 

1. pants – 1. punkts 

 

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums 

1. Padomes 2004. gada 2. novembra 

Lēmums 2004/752/EK, Euratom, ar ko 

izveido Eiropas Savienības Civildienesta 

tiesu, un līdz ar to 3. protokola par 

Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 62.c 

pants un tā I pielikums, neskarot 4. pantu; 

1. Padomes Lēmums 2004/752/EK, 

Euratom1a; 

 _______________ 

 1a Padomes 2004. gada 2. novembra 

Lēmums 2004/752/EK, Euratom, ar ko 

izveido Eiropas Savienības Civildienesta 

tiesu (OV L 333, 9.11.2004., 7. lpp.). 

Pamatojums 

Vēlams, lai Protokola grozījumi tiktu regulēti 2. pantā, skaidri atceļot arī pantus, kas ieviesti 

vienlaicīgi ar Padomes Lēmumu 2004/752/EK. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas projekts 

2. pants – 2. punkts 

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

62.c pants 

 

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums 

2. Iekļauj šādu pantu: 2. IVa sadaļa ir svītrota. 

“62.c pants  
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Šo statūtu pielikumā ir ietverti noteikumi 

attiecībā uz jebkuras saskaņā ar LESD 

257. pantu izveidotas specializētās tiesas 

kompetenci, sastāvu, struktūru un darba 

organizāciju, kā arī procesu. 

 

Pamatojums 

Nav vajadzības aizstāt 62.c pantu ar vispārēju atsauci uz specializētajām tiesām un 

neeksistējošu pielikumu. Visu sadaļu par specializētajām tiesām, kurā iekļauts tikai šis pants, 

var atcelt. Protams, to varētu no jauna izveidot nākotnē, ja un kad tiktu izveidota kda 

specializēta tiesa, kā tas bija 2004. gadā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas projekts 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 

I pielikums 

 

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums 

 2.a I pielikums ir svītrots, neskarot šīs 

regulas 4. pantu. 

Pamatojums 

Ir vēlams atcelt I pielikumu tieši tajā pantā, kurš attiecas uz Protokola grozīšanu. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Šī ir ceturtā regula attiecībā uz Tiesas reformu. Ar pirmo regulu tika veiktas vairākas izmaiņas 

Tiesas un Vispārējā tiesas sastāvā un procedūrā, bet ar otro regulu tika paredzēts noteikums 

par aizstājējtiesnešiem Civildienesta tiesā. 

 

Reformas trešā daļa bija visstrīdīgākā, jo tā attiecās uz Vispārējās tiesas tiesnešu skaita 

palielināšanu. Sākotnēji bija paredzēts palielināt tiesnešu skaitu no 28 līdz 40. Visbeidzot, 

likumdevēji Padomes ietekmē vienojās palielināt Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu līdz 56, lai 

ļautu katrai dalībvalstij izvirzīt divus tiesnešus. Šis palielinājums bija pakļauts nosacījumam, 

ka Civildienesta tiesa būtu atceļama un civildienestu strīdus nodotu atpakaļ izskatīšanai 

Vispārējai tiesai. 

 

Tāpēc šī regula ir turpinājums trešajai regulai, ar kuru veic Tiesas reformu. Paralēli otrajam 

posmam Vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšanā no 40 līdz 47 Civildienesta tiesa, kurā 

ir septiņi tiesneši, ir jāatceļ. 

 

Tiesas priekšlikums tālab ir loģisks un atbilst likumdevēju pieprasītajam. Ar šo priekšlikumu 

vienīgi ierosināta ir to noteikumu atcelšana, kas attiecas uz Civildienesta tiesu, kā arī neliels 

skaits no tā izrietošu grozījumu un pārejas noteikumi. Šie izrietošie grozījumi, protams, ietver 

otrās regulas par Tiesas reformu atcelšanu. Tādēļ referente ierosina, ka Eiropas Parlamentam 

būtu jāapstiprina šis priekšlikums. 

 

Šajā ziņojumā iekļauti daži tehniski grozījumi, ko referente uzskata par nepieciešamiem 

tiesību aktu labākas izstrādes nolūkos. Noteikumi, ar kuriem izdarīti grozījumi, ir padarīti 

skaidrāki, un sadaļa par specializētajām tiesām tiek pilnībā atcelta, jo tā nav vajadzīga, kamēr 

atkal tiks izveidota kāda specializētā tiesa. Tomēr, šie grozījumi nekādi neietekmē 

priekšlikuma būtību. 

 

Referente vēlētos uzsvērt, ka Komisijas priekšlikums regulē to lietu nodošanas kārtību 

Vispārējai tiesai, kuras vēl nav izskatītas Civildienesta tiesā. Lietas, kuras vēl nav izskatītas 

Civildienesta tiesā, 2016. gada 31. augustā, tiks nodotas tajā procesuālajā stadijā, kādas tās 

būs minētajā datumā. Juridiskās noteiktības labad attiecībā uz šīm lietām būs jāpiemēro 

Vispārējās tiesas Reglaments. Referente norāda, ka būtu jāizdara izmaiņas Vispārējās tiesas 

Reglamentā, lai attiecībā uz civildienesta strīdiem ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas 

patlaban ir paredzēti Civildienesta tiesas reglamentā, jo īpaši tā 108. un 109. pantā. 

 

Jāgroza būs ne tikai Vispārējās tiesas reglaments, bet arī tās iekšējā organizācija. Referente 

piekrīt Komisijas priekšlikumam, kas izteikts tās atzinumā1, un uzskata, ka lielāks lietu skaits 

pamatotos gadījumos būtu jāpiešķir augstāka amata tiesnešiem, lai nodrošinātu judikatūras 

saskaņotību un kvalitāti. Būtu vajadzīgas arī dažas pārdomas par iespējām pielāgot 

noteikumus un praksi, kas regulē lietu piešķiršanu, izveidojot tematisku sinerģiju.  

 

                                                 
1 Komisijas atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas 

Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās 

darbiniekiem, COM(2016)0081, 22.2.2016., 10. punkts. 
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Visbeidzot, referente vēlas izteikt komentārus par vienu juridisku pretrunu saistībā ar šīm 

izmaiņām. Tika apgalvots — tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pants piešķir 

likumdevējiem pilnvaras izveidot specializētas tiesas, bet tieši nesatur atsauces uz specializēto 

tiesu pārveidošanu vai pat to atcelšanu, Eiropas Parlaments un Padome nespēj likvidēt 

specializētās tiesas, kuras tie ir izveidojuši. Referente uzskata — ja ar kādu pantu ir atļauts 

izveidot institucionālu struktūru, šķiet loģiski secināt, ka šis pants netieši pieļauj arī to 

atcelšanu, ja to prasa apstākļu izmainīšanās. 
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU  

Pavel Svoboda 

Juridiskās komitejas 

priekšsēdētājam 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par to, lai nodotu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai kompetenci 

pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem 

(COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Juridiskā komiteja 2015. gada marta sanāksmē pēc savas iniciatīvas nolēma saskaņā ar 

Reglamenta 39. panta 5. punktu sniegt atzinumu par ziņojuma projektā attiecībā uz iepriekš 

minēto priekšlikumu ierosinātās juridiskā pamata maiņas pareizību. 

Eiropas Savienības Tiesas juridiskā pamata priekšlikumi ir: no vienas puses, Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 19. panta 2. punkts, kurā ir noteikts tiesnešu skaits Vispārējā Tiesā 

un, no otras puses, LESD 256. panta 1. punkts, 257. pants un 281. panta otrā daļa, kuros 

attiecīgi ir reglamentēta Vispārējās tiesas jurisdikcija un tās iespējamās izmaiņas, specializēto 

tiesu izveide, pieņemot sekundāros tiesību aktus, un Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 

grozīšana, izdarot izmaiņas sekundārajos tiesību aktos. Juridiskais pamats ietver arī Euratom 

līguma 106.a panta 1. punktu, kas attiecas uz Eiropas Savienības Tiesu, jo tā ir arī Eiropas 

Atomenerģijas kopienas tiesa. 

Atzinuma sagatavotājs par šo regulu uzskata, ka 19. panta 2. punktu kā apskatāmā 

priekšlikuma juridisko pamatu izmantot nevajadzētu, jo ar to netiek mainīts tiesnešu skaits 

Vispārējā tiesā, un šajā sakarībā ierosina grozījumu.  

Šā atzinuma pieņemšanas mērķis ir noteikt grozījuma — 19. panta 2. punkta kā juridiskā 

pamata svītrošanas — derību un pareizību. 

 

I — Situācijas raksturojums 

 

Šī ir ceturtā regula, ar ko tiek veikta Tiesas reforma. Ar pirmo regulu tika veiktas vairākas 

izmaiņas Tiesas un Vispārējā tiesas sastāvā un procedūrā, bet ar otro regulu tika paredzēts 

noteikums par aizstājējtiesnešiem Civildienesta tiesā. 

 

Reformas trešā daļa bija visstrīdīgākā, jo tā attiecās uz Vispārējās tiesas tiesnešu skaita 

palielināšanu. Sākotnēji bija paredzēts palielināt tiesnešu skaitu no 28 līdz 40. Visbeidzot, 

likumdevēju iestādes Padomes ietekmē vienojās palielināt Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu 

līdz 56, lai ļautu katrai dalībvalstij izvirzīt divus tiesnešus. Šis palielinājums bija saistīts ar 
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nosacījumu, ka Civildienesta tiesa tiktu atcelta un civildienesta strīdus nodotu atpakaļ 

izskatīšanai Vispārējai tiesai. 

 

Tāpēc šī regula ir turpinājums trešajai regulai, ar kuru veic Tiesas reformu. Paralēli otrajam 

posmam — Vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšanai no 40 līdz 47 — Civildienesta 

tiesa, kurā ir septiņi tiesneši, ir jāatceļ. 

 

Vispārējās tiesas priekšlikums paredz vienīgi to normu atcelšanu, kas attiecas uz Civildienesta 

tiesu, un nelielu skaitu no atcelšanas izrietošus grozījumus un pārejas noteikumus. Šie 

izrietošie grozījumi, protams, ietver otrās regulas par Tiesas reformu atcelšanu. 

 

Tika izteikti daži šādi apgalvojumi — tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pants 

piešķir likumdevēju iestādēm pilnvaras izveidot specializētas tiesas, bet tieši nesatur atsauces 

uz specializēto tiesu pārveidošanu vai pat to atcelšanu, Eiropas Parlaments un Padome nespēj 

likvidēt specializētās tiesas, kuras tie ir izveidojuši. Atzinuma sagatavotājs uzskata — ja ar 

kādu pantu ir atļauts izveidot institucionālu struktūru, šķiet loģiski secināt, ka šis pants netieši 

pieļauj arī to atcelšanu, ja to nosaka apstākļu izmaiņas. 

 

II - Nozīmīgi Līguma panti (uzsvars mūsu) 

 

LES 19. panta 2. punkts ir šāds:  

 

LES 19. pantā 

[..] 

2. Tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts. Tai palīdz ģenerāladvokāti. 

Vispārējās tiesas sastāvā ir vismaz pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts. 

Tiesas tiesnešus un ģenerāladvokātus un Vispārējās tiesas tiesnešus izvēlas no personām, par 

kuru neatkarību nav šaubu un kuras atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 253. un 

254. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Savstarpēji vienojoties, viņus uz sešiem gadiem ieceļ 

dalībvalstu valdības. Tiesnešus un ģenerāladvokātus, kas atstāj amatu, var iecelt amatā 

atkārtoti. 

 

[..] 

 

LESD 256. panta 1. punkta formulējums: 

 

LESD 256. pants 

1. Vispārējās tiesas kompetencē ir izskatīt un izlemt pirmajā instancē lietas, kas minētas 263., 

265., 268., 270. un 272. pantā, izņemot lietas, kas nodotas kādai specializētai tiesai, kuru 

izveido saskaņā ar 257. pantu, un lietas, kuras saskaņā ar Statūtiem ir vienīgi Tiesas 

jurisdikcijā. Statūtos var paredzēt, ka Vispārējās tiesas jurisdikcijā ir arī citu kategoriju 

lietas. 

Par lēmumiem, ko Vispārējā tiesa pieņem saskaņā ar šo punktu, apelāciju Tiesā var iesniegt 

vienīgi par tiesību jautājumiem un saskaņā ar Statūtos paredzētiem nosacījumiem un 
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ierobežojumiem. 

 

[..] 

 

LESD 257. pants ir šāds: 

 

LESD 257. pants 

 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Vispārējai tiesai 

var izveidot specializētās tiesas, kuras pirmajā instancē izskata un izlemj noteiktu kategoriju 

lietas īpašās jomās. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas, izveido tās vai nu pēc 

Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Tiesu, vai arī pēc Tiesas lūguma un pēc 

apspriešanās ar Komisiju. 

Regulā, ar kuru izveido specializēto tiesu, paredz minētās tiesas uzbūves noteikumus un 

kompetenci. 

 

[..] 

 

LESD 281. pants ir šāds: 

 

LESD 281. pants 

 

[..] 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var grozīt 

Statūtu noteikumus, izņemot I sadaļu un 64. pantu. Eiropas Parlaments un Padome tos 

pieņem vai nu pēc Tiesas priekšlikuma, apspriežoties ar Komisiju, vai arī pēc Komisijas 

lūguma, apspriežoties ar Tiesu. 

 

Euratom līguma 106.a panta 1. punkts skan šādi: 

 

 

Euratom līguma 106.a pants  

 

1. Uz šo Līgumu attiecas Līguma par Eiropas Savienību 7. pants, 13. līdz 19. pants, 48. panta 

2. un 5. punkts, kā arī tā 49. un 50. pants, Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pants, 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 223. līdz 236. pants, 237. līdz 244. pants, 245. pants, 

246. līdz 270. pants, 272., 273. un 274. pants, 277. līdz 281. pants, 285. līdz 304. pants, 310. 

līdz 320. pants, 322. līdz 325. pants, 336., 342. un 344. pants, kā arī Protokols par pārejas 

noteikumiem. 

 

[..] 

 

III — Vispārējs princips juridiskā pamata izvēlei 
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Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 

uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 

saturu”1. Tādēļ attiecīgā akta atcelšanu var pamatot ar nepareiza juridiskā pamata izvēli. 

 

Tādēļ šajā gadījumā ir jānoskaidro, vai priekšlikums ir izstrādāts, lai: 

1. sasniegtu vairāku mērķus jeb tam ir vairāki elementi, no kuriem viens ir uzskatāms par 

galveno vai dominējošo mērķi vai elementu un pārējie ir tikai pastarpināti vai arī  

2. priekšlikums ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu, vai to veido vairāki 

savstarpēji saistīti elementi, no kuriem neviens nav otršķirīgs vai netiešs salīdzinājumā ar 

citu. 

 

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību aktam jāpamatojas tikai uz vienu 

juridisko pamatu, t. i., uz to, kurš nepieciešams galvenajam vai noteicošajam mērķim vai 

elementam, savukārt otrajā gadījumā tiesību akts pamatosies uz vairākiem atbilstošiem 

juridiskajiem pamatiem.2 

 

No šīs lietas nepārprotami izriet, ka LESD 256. panta 1. punkts, 257. un 281. pants un 

Euratom līguma 106.a panta 1. punkts ir jāizmanto kā vienots juridiskais pamats, jo katra no 

šīm normām attiecas uz dažādiem, taču vienādi nozīmīgiem vienas problēmas aspektiem, kā 

par to varēs pārliecināties turpmāk. 

 

IV — Priekšlikuma mērķis un saturs 

 

Priekšlikuma 1. pantā tiek atcelti: 

• Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmums 2004/752/EK, ar ko izveido Eiropas 

Savienības Civildienesta tiesu; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) 

Nr. 979/2012 par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesnešiem. 

 

Ar priekšlikuma 2. pantu Tiesas statūtos tiek ieviesti divi jauni panti: 

• Jaunajā 50.a panta 1. punktā saskaņā ar LESD 256. panta 1. punkta pēdējo teikumu ir 

noteikta Vispārējās tiesas jurisdikcija attiecībā uz civildienestu. Šā panta 2. punktā no 

jauna tiek noteikts aicinājums tiesai, kura izskata lietas par domstarpībām civildienesta 

jomā, izvērtēt iespēju izšķirt domstarpības ar izlīgumu.  

• Jaunajā 62.c pantā vispārīgi ir noteikts, ka normas, kurās ir reglamentēta visu veidu 

specializēto tiesu jurisdikcija, sastāvs, organizācija un procedūra, ir jāiekļauj Statūtu 

pielikumā. Ziņojuma projektā ir ierosināts šo pantu neizmantot, jo tas specializēto 

tiesu neesamības dēļ ir lieks.  

 

Priekšlikuma 3., 4. un 5. pants satur pārejas noteikumus, kas ir jāpiemēro, nododot 

jurisdikciju.  

 

V — Pareiza juridiskā pamata analīze un noteikšana 

 

                                                 
1 Lieta C-45/86 Komisija/ Padomi (vispārējā preferenču sistēma), Recueil 1987, 1439. lpp., 5. punkts; Lieta C-

440/05 Komisija pret Padomi, Krājums 2007, I-9097. lpp.; Lieta C-411/06 Komisija pret Parlamentu un Padomi, 

Krājums 2009, I-7585. lpp. 
2 Skatīt iepriekšējo atsauci uz lietu C-411/06, 46.–47. punkts. 
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Vispārējās tiesas priekšlikums satur piecus juridiskos pamatus: 

 LES 192. panta 2. punkts nav uzskatāms par pareizo juridisko pamatu, jo tas attiecas uz 

Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu, kuru šis priekšlikums neskar. 

 LESD 256. panta 1. punkts ir uzskatāms par vajadzīgo juridisko pamatu, jo saskaņā ar to 

var grozīt Statūtus un piešķirt Vispārējai tiesai jurisdikciju pār papildu lietu 

kategorijām . Tas ir svarīgi, jo līgumos nav noteikta konkrēta Vispārējās tiesas 

kompetence skatīt darba tiesisko attiecību strīdus, kuros kā puses piedalās darbinieki, 

kuri nav reglamentēti Civildienesta noteikumos (proti, Eiropas Centrālās bankas un 

Eiropas Investīciju bankas darbinieki).  

 LESD 257. pants ir uzskatāms par vajadzīgo juridisko pamatu, jo saskaņā ar to ir 

iespējama tādu specializēto tiesu izveide kā Civildienesta tiesa. Tas ir pašsaprotami, 

ka likumdevējs ir tiesīgs specializētās tiesas arī pārveidot vai atcelt, ja to nosaka 

apstākļu izmaiņas: visa LESD 257. panta jēga ir tāda, lai Savienības juridiskajā 

arhitektūrā nodrošinātu pietiekamu elastību.  

 LESD 281. panta otrā daļa ir uzskatāma par vajadzīgo juridisko pamatu, jo saskaņā ar to 

likumdevējas iestādes drīkst grozīt Eiropas Savienības Tiesas statūtus, izmantojot 

parasto likumdošanas procedūru, jo īpaši izdarīt grozījumus, kas ir paredzēti 

256. panta 1. punktā un 257. pantā.  

 Euratom līguma 106.a panta 1. punkts arī ir uzskatāms par vajadzīgo juridisko pamatu, 

jo saskaņā ar to dažādās LES un LESD institucionālās normas, tostarp visi iepriekš 

minētie panti, ir jāpiemēro arī Euratom kopienai. Atsauksmju uz šo pantu trūkums 

varētu likt domāt, ka ES un Euratom jurisdikcijas regulējums varētu atšķirties, taču tā 

nav. 

 

Līdz ar to jāsecina, ka pareizais vienotais juridiskais pamats ir LESD 256. panta 1. punkts par 

Vispārējās tiesas jurisdikcijas paplašināšanu, LESD 257. panta pirmā un otrā daļa par 

specializētajām tiesām un to izveidi, pārveidi un atcelšanu, LESD 281. panta otrā daļa par 

Vispārējās tiesas statūtu grozīšanu un Euratom līguma 106.a panta 1. punkts, kurā ir noteikts, 

ka visas iepriekš minētās izmaiņas ir jāpiemēro arī Euratom kopienai. LES 19. panta 

2. punktu kā juridisko pamatu izmantot nevajadzētu, jo šis priekšlikums neattiecas uz tiesnešu 

skaitu Vispārējā tiesā.  

 

Ir kopsakarīgi jāizmanto četri juridiskie pamati, jo tie attiecas uz dažādiem izmaiņu 

aspektiem. Ja kāds no šiem juridiskajiem pamatiem tiktu ignorēts, pieņemtajam tiesību aktam 

nebūtu pietiekama pamatojuma līgumos.  

 

 

 

 

 

VI — Secinājums un ieteikums 

 

Pareizais iepriekš nosauktā priekšlikuma juridiskais pamats ir četrkāršs: LESD 256. panta 

1. punkts, LESD 257. panta pirmā un otrā daļa, LESD 281. panta otrā daļa un Euratom 

līguma 106.a panta 1. punkts. LES 19. panta 2. punkts nav uzskatāms par pareizo šā 

priekšlikuma juridisko pamatu. 

 

Juridiskā komiteja savā 2016. gada 21. aprīļa sanāksmē attiecīgi, ar 16 balsīm par un 3 pret, 
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un 1 atturoties1, līdz ar to nolēma ieteikt Juridiskajai komitejai un plenārsēdei apstiprināt 

grozījumu par juridiskais pamata maiņu.  

 

Ar cieņu 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1. priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie 

Cavada (2. priekšsēdētāja vietnieks), Axel Voss (3. priekšsēdētāja vietnieks), Mady Delvaux (4. priekšsēdētāja 

vietniece), Max Anderson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström, Josef Weidenholzer ( Evelyn 

Regner vietā saskaņā Reglamenta 200. panta 2. punktu). 
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21.4.2016 

KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS 

Juridiskajai komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas 

Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp 

Savienību un tās darbiniekiem 

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Tiesa 2011. gada 28. martā iesniedza priekšlikumu par Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 

grozīšanu, pamatojoties uz LESD 254. panta 1. punktu un 281. panta 2. punktu. Pēc 

Lisabonas līguma stāšanās spēkā šāds priekšlikums pirmo reizi būtu jāpieņem saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru. 

Iesniegtajā likumdošanas priekšlikumā ir ietverti viens no otra neatkarīgi priekšlikumi 

attiecībā uz visām trim Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošajām tiesām. 

Attiecībā uz Tiesu priekšlikumi galvenokārt skar Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata izveidi 

un to noteikumu grozīšanu, kas saistīti ar Virspalātas sastāvu un veidu, kādā tā darbojas. 

Ar citu priekšlikuma daļu tiek plānots atļaut aizstājējtiesnešu iecelšanu Eiropas Savienības 

Civildienesta tiesā. Ar atsevišķu regulas projektu tika ierosināts grozīt Tiesas Statūtu 

62.c pantu, vispārīgi paredzot iespēju specializētās tiesas papildināt ar aizstājējtiesnešiem. 

Pamatojoties uz Tiesas priekšlikumiem, tika pieņemtas divas regulas1. 

Lai varētu tikt galā ar darba apjoma pieaugumu (laikposmā no 2000. gada līdz 2010. gadam 

Vispārējā tiesā iesniegto lietu skaits palielinājies par 65 %; 2010. gada beigās 1300 lietu 

izskatīšana nebija pabeigta, kamēr tajā pašā gadā tika izskatītas 527 lietas), Tiesa uzskata, ka 

strukturāla risinājuma rašanai ir nepieciešams palielināt tiesnešu skaitu vismaz par 12, 

tādējādi nosakot, ka Vispārējās tiesas tiesnešu skaits ir 39. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 979/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas 

Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesnešiem  (OV L 303, 31.10.2012., 83.-84 lpp.). 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 11. augusta Regula (ES, Euratom) Nr. 741/2012, ar ko groza 

Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu (OV L 228, 23.8.2012., 1.-3. lpp.). 
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Pirmajā lasījumā Komisija un Parlaments1 ir akceptējuši tiesnešu skaita palielināšanu. Taču 

dalībvalstis nespēja vienoties par 12 papildu tiesnešu iecelšanas kārtību. Ja lielās dalībvalstis 

vēlējās tos iecelt, pamatojoties uz nopelniem, mazās dalībvalstīs pieprasīja rotācijas sistēmu, 

kas savukārt tām Tiesā nodrošinātu divus tiesnešus. 

Prezidentvalsts Itālija 2014. gada jūlijā lūdza Vispārējo tiesu sagatavot jaunu priekšlikumu 

reformām. Tas bija priekšlikums, kuru Tiesas priekšsēdētājs iesniedza 2014. gada rudenī. 

Ar Tiesas priekšlikuma atjaunināto versiju ierosināts dubultot tiesnešu skaitu Tiesā un 

paaugstināt to līdz 56, veicot to trijos posmos. Divpadsmit jaunas tiesnešu amata vietas bija 

jāizveido 2015. gadā. In 2016, the seven judges of the Civil Service Tribunal would join the 

General Court. Visbeidzot, 2019. gadā izveidotu deviņas jaunas amata vietas. 

Pamatojoties uz šo jauno priekšlikumu, Parlaments un Padome panāca vienošanos2.  

Recital 9 of the adopted regulation provides that "In September 2016, (...) the seven posts of 

the Judges sitting at the European Union Civil Service Tribunal (‘Civil Service Tribunal’) 

should be transferred to the General Court ..." 

The proposal now under consideration is aimed at implementing the decision to transfer the 

seven judges of the Civil Service Tribunal to the General Court taken in the regulation 

mentioned above, by also transferring the jurisdiction of the Civil Service Tribunal to the 

General Court. As such, the proposal does not raise particular questions and the rapporteur 

suggests accepting it without amendment. 

 

****** 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

ierosināt Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot Eiropas 

Savienības Tiesas priekšlikumu bez grozījumiem. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembrī pieņemtie grozījumi attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot Vispārējās tiesas 

tiesnešu skaitu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (1) 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot Vispārējās tiesas tiesnešu 

skaitu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra — pirmais 

lasījums) 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 2015/2422, ar ko groza 

Protokolu Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, OV L 341 24.12.2015., 14.-17. lpp. 
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