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PAKEITIMAI 001-005 
pateikė Teisės reikalų komitetas

Pranešimas
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai

Pasiūlymas dėl reglamento (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Reglamento projektas
4 konstatuojamoji dalis

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

(4) Be to, iš Teisingumo Teismo ir 
Bendrojo Teismo atliktos analizės matyti, 
kad daug apeliacinių skundų paduodama 
bylose, kuriose jau atlikta dviguba 
(nepriklausomos administracinės 
institucijos, paskui – Bendrojo Teismo) 
kontrolė, ir kad nemažai tokių apeliacinių 
skundų Teisingumo Teismas atmeta dėl to, 
kad jie akivaizdžiai nepagrįsti ar 
akivaizdžiai nepriimtini. Tam, kad 
Teisingumo Teismas galėtų sutelkti dėmesį 
į reikšmingiausias bylas, gero teisingumo 
vykdymo sumetimais reikia nustatyti 
apeliacinių skundų išankstinio priėmimo 
procedūrą tokiose bylose. Dėl to šalis, 
ginčijanti Bendrojo Teismo sprendimą 
šiose bylose, turėtų Teisingumo Teismą 
visų pirma įtikinti, kad jos apeliaciniame 
skunde keliami klausimai yra svarbūs 
Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai.

(4) be to, iš Teisingumo Teismo ir 
Bendrojo Teismo atliktos analizės matyti, 
kad daug apeliacinių skundų paduodama 
bylose, kuriose jau atlikta dviguba 
kontrolė: iš pradžių nepriklausomos 
administracinės institucijos, pvz., Europos 
Sąjungos intelektinės nuosavybės 
tarnybos, Bendrijos augalų veislių 
tarnybos, Europos cheminių medžiagų 
agentūros, Europos aviacijos saugos 
agentūros, paskui – Bendrojo Teismo 
kontrolė. Nemažai tokių apeliacinių 
skundų, susijusių su bylomis, kuriose prieš 
pareiškiant ieškinį Bendrajam Teismui 
jau buvo kreiptasi į nepriklausomą 
administracinę instituciją, Teisingumo 
Teismas atmeta dėl to, kad jie akivaizdžiai 
nepagrįsti ar akivaizdžiai nepriimtini. Tam, 
kad Teisingumo Teismas galėtų sutelkti 
dėmesį į reikšmingiausias bylas, gero 
teisingumo vykdymo sumetimais reikia 
nustatyti apeliacinių skundų išankstinio 
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priėmimo procedūrą tokiose bylose. Dėl to 
šalis, ginčijanti Bendrojo Teismo 
sprendimą šiose bylose, turėtų Teisingumo 
Teismą visų pirma įtikinti, kad jos 
apeliaciniame skunde keliami klausimai 
yra svarbūs Sąjungos teisės vienovei, 
darnai ar raidai;

Pakeitimas 2

Reglamento projektas
5 konstatuojamoji dalis

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į nuolat didėjantį 
Teisingumo Teismui pateikiamų nagrinėti 
bylų skaičių ir į 2018 m. liepos 13 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pirmininko laišką, šiame etape būtina 
pirmenybę teikti minėtos apeliacinių 
skundų išankstinio priėmimo procedūros 
nustatymui. Teisingumo Teismo 2018 m. 
kovo 26 d. prašymo dalis, susijusi su dalies 
ieškinių dėl įsipareigojimų neįvykdymo 
perdavimu nagrinėti Bendrajam Teismui, 
turėtų būti analizuojama vėliau, kai 
2020 m. gruodžio mėn. bus pateikta 
2015 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
2015/2422 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
Bendrojo Teismo veiklos ataskaita.

(5) atsižvelgiant į nuolat didėjantį 
Teisingumo Teismui pateikiamų nagrinėti 
bylų skaičių ir į 2018 m. liepos 13 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pirmininko laišką, šiame etape būtina 
pirmenybę teikti minėtos apeliacinių 
skundų išankstinio priėmimo procedūros 
nustatymui. Teisingumo Teismo 2018 m. 
kovo 26 d. prašymo dalis, susijusi su dalies 
ieškinių dėl įsipareigojimų neįvykdymo 
perdavimu nagrinėti Bendrajam Teismui, 
turėtų būti analizuojama vėliau, kai 
2020 m. gruodžio mėn. bus pateikta 
2015 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
2015/2422 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
Bendrojo Teismo veiklos ataskaita, ypač 
dėl Bendrojo Teismo veiksmingumo, 
būtinybės padidinti teisėjų skaičių iki 56 ir 
šio padindinimo efektyvumo, taip pat 
vertinant tai, kaip Bendrajame Teisme 
užtikrinta lyčių pusiausvyra. Todėl 
siekiant šio tikslo Bendrojo Teismo dalies 
teisėjų keitimą reikėtų organizuoti taip, 
kad valstybių narių vyriausybės 
palaipsniui pradėtų siūlyti po du teisėjus 
per tą patį dalies teisėjų pakeitimą, 
siekiant pasirinkti vieną moterį ir vieną 
vyrą, jei laikomasi Sutartyse nustatytų 
sąlygų ir procedūrų;
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Pakeitimas 3

Reglamento projektas
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto
8 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1a) 8 straipsnis pakeičiamas taip:
8 straipsnis „8 straipsnis

2–7 straipsnių nuostatos taikomos 
generaliniams advokatams.

2–7 straipsnių nuostatos mutatis mutandis 
taikomos generaliniams advokatams.

Pakeitimas 4

Reglamento projektas
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto
58a straipsnio 1 dalis

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

Apeliaciniai skundai, pateikti dėl Europos 
Sąjungos intelektinės nuosavybės 
tarnybos, Bendrijos augalų veislių 
tarnybos, Europos cheminių medžiagų 
agentūros ar Europos aviacijos saugumo 
agentūros apeliacinių tarybų sprendimų, 
nagrinėjami, jeigu Teisingumo Teismas iš 
anksto patvirtina, kad juos priima.

Kai prieš pateikiant Bendrajam Teismui 
ieškinį privaloma kreiptis į nepriklausomą 
administracinę instituciją, kurios narių, 
jiems priimant sprendimus, nesaisto 
nurodymai, dėl Bendrojo Teismo 
sprendimo pateiktas apeliacinis skundas 
nagrinėjamas tik tuomet, jeigu 
Teisingumo Teismas iš anksto jį priima.

Pakeitimas 5

Reglamento projektas
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto
58a straipsnio 3 dalis

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

Sprendimą dėl apeliacinio skundo 
priėmimo būtina motyvuoti ir paskelbti.

Sprendimą dėl apeliacinio skundo 
priėmimo ar atmetimo būtina pakankamai 
motyvuoti ir paskelbti.


