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GROZĪJUMI 001-005 
iesniegusi Juridiskā komiteja

Ziņojums
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

Regulas priekšlikums (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas projekts
4. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(4) Turklāt Tiesas un Vispārējās tiesas 
veiktais izvērtējums liecina, ka daudzas 
apelācijas sūdzības tiek iesniegtas lietās, 
kurās jau ir veikta dubultpārbaude – 
vispirms kādā neatkarīgā administratīvā 
institūcijā un pēc tam Vispārējā tiesā –, un 
ka Tiesa noraida daudzas no šīm 
apelācijas sūdzībām to acīmredzamās 
nepamatotības vai pat acīmredzamās 
nepieņemamības dēļ. Lai ļautu Tiesai 
koncentrēties uz lietām, kuras patiešām 
prasa tās uzmanību, pareizas tiesvedības 
labad būtu jāievieš iepriekšēja 
pieļaujamības vērtējuma mehānisms 
attiecībā uz apelācijas sūdzībām šādās 
lietās. Tādējādi lietas dalībniekam, kas 
apstrīd Vispārējās tiesas nolēmumu šajās 
lietās, iepriekš būtu jāpārliecina Tiesa par 
tā apelācijas sūdzībā izvirzīto jautājumu 
nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, 

(4) Turklāt Tiesas un Vispārējās tiesas 
veiktais izvērtējums liecina, ka daudzas 
apelācijas sūdzības tiek iesniegtas lietās, 
kurās jau ir veikta dubultpārbaude – 
vispirms kādā neatkarīgā administratīvā 
institūcijā, piemēram, Eiropas Savienības 
Intelektuālā īpašuma birojā, Kopienas 
Augu šķirņu birojā, Eiropas Ķimikāliju 
aģentūrā vai Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūrā un pēc tam Vispārējā tiesā. 
Daudzas no šīm apelācijas sūdzībām, kas ir 
saistītas ar lietām, kuras pirms prasības 
iesniegšanas Vispārējā tiesā jau ir 
izskatītas neatkarīgā administratīvā 
iestāde, Tiesa noraidīja to acīmredzamās 
nepamatotības vai pat acīmredzamās 
nepieņemamības dēļ.. Lai ļautu Tiesai 
koncentrēties uz lietām, kuras patiešām 
prasa tās uzmanību, pareizas tiesvedības 
labad būtu jāievieš iepriekšēja 
pieļaujamības vērtējuma mehānisms 
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konsekvencei vai attīstībai. attiecībā uz apelācijas sūdzībām šādās 
lietās. Tādējādi lietas dalībniekam, kas 
apstrīd Vispārējās tiesas nolēmumu šajās 
lietās, iepriekš būtu jāpārliecina Tiesa par 
tā apelācijas sūdzībā izvirzīto jautājumu 
nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, 
konsekvencei vai attīstībai.

Grozījums Nr. 2

Regulas projekts
5. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(5) Ņemot vērā arvien lielāku skaitu 
Tiesā ierosināto lietu un atbilstoši Eiropas 
Savienības Tiesas priekšsēdētāja 
2018. gada 13. jūlija vēstulei, šajā posmā 
prioritārā kārtībā būtu jāievieš minētais 
apelācijas sūdzību iepriekšēja 
pieļaujamības vērtējuma mehānisms. 
Tiesas 2018. gada 26. marta lūguma daļa, 
kas attiecas uz prasību sakarā ar 
pienākumu neizpildi daļēju nodošanu 
Vispārējai tiesai, būtu jāizskata vēlākā 
stadijā – pēc tam, kad 2020. gada decembrī 
tiks sagatavots Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015. gada 16. decembra 
Regulas 2015/2422 3. panta 1. punktā 
paredzētais ziņojums par Vispārējās tiesas 
darbību.

(5) Ņemot vērā arvien lielāku skaitu 
Tiesā ierosināto lietu un atbilstoši Eiropas 
Savienības Tiesas priekšsēdētāja 
2018. gada 13. jūlija vēstulei, šajā posmā 
prioritārā kārtībā būtu jāievieš minētais 
apelācijas sūdzību iepriekšēja 
pieļaujamības vērtējuma mehānisms. 
Tiesas 2018. gada 26. marta lūguma daļa, 
kas attiecas uz prasību sakarā ar 
pienākumu neizpildi daļēju nodošanu 
Vispārējai tiesai, būtu jāizskata vēlākā 
stadijā – pēc tam, kad 2020. gada decembrī 
tiks sagatavots Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015. gada 16. decembra 
Regulas 2015/2422 3. panta 1. punktā 
paredzētais ziņojums par Vispārējās tiesas 
darbību, jo īpaši par Vispārējās tiesas 
efektivitāti, efektivitāti un nepieciešamību 
palielināt tiesnešu skaitu līdz 56, kurā arī 
būtu jānovērtē dzimumu līdzsvara 
sasniegšana Vispārējā tiesā. Šā mērķa 
labad Vispārējās tiesas tiesnešu sastāva 
daļējā nomaiņa būtu jāorganizē tādējādi, 
ka dalībvalstu valdības viena tiesneša 
nomaiņai pakāpeniski sāk izvirzīt divus 
kandidātus, šajā nolūkā tiecoties 
izraudzīties vienu sievieti un vienu vīrieti, 
ar noteikumu, ka tiek ievēroti Līgumos 
paredzētie nosacījumi un procedūras.
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Grozījums Nr. 3

Regulas projekts
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1 a)Article 8 is replaced by the 
following:

8. pants “8. pants

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, 
attiecas uz ģenerāladvokātiem.

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, pēc 
analoģijas attiecas uz ģenerāladvokātiem.”

Grozījums Nr. 4

Regulas projekts
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
58.a pants – 1. daļa

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Apelācijas par Vispārējās tiesas 
nolēmumiem, kas attiecas uz Eiropas 
Savienības Intelektuālā īpašuma biroja, 
Kopienas Augu šķirņu biroja, Eiropas 
Ķimikāliju aģentūras vai Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras apelācijas 
padomes lēmumu, izskata vienīgi tad, ja 
Tiesa iepriekš ir atzinusi šo apelāciju 
pieļaujamību.

Ja pirms prasības celšanas Vispārējā tiesā 
strīds ir iesniedzams izskatīšanai 
neatkarīgā administratīvā struktūrā, 
kuras locekļus lēmumu pieņemšanā 
nesaista nekādi norādījumi, apelāciju par 
Vispārējās tiesas nolēmumu izskata 
vienīgi tad, ja Tiesa iepriekš ir atzinusi tās 
pieļaujamību.

Grozījums Nr. 5

Regulas projekts
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
58.a pants – 3. daļa

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Lēmumu attiecībā uz apelācijas 
pieļaujamību pamato un publicē.

Lēmumu attiecībā uz apelācijas 
pieļaujamību vai nepieļaujamību pamato 
un publicē.
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