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Rapport
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea

Proposta għal regolament (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Abbozz ta' regolament
Premessa 4

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(4) Barra minn hekk, mill-eżami 
mwettaq mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-
Qorti Ġenerali jirriżulta li diversi appelli 
jiġu ppreżentati f'kawżi li jkunu diġà 
bbenefikaw minn eżami doppju, l-ewwel 
minn awtorità amministrattiva indipendenti 
u mbagħad mill-Qorti Ġenerali, u li numru 
minn dawn l-appelli jiġu miċħuda mill-
Qorti tal-Ġustizzja minħabba li jkunu 
manifestament infondati jew minħabba li 
jkunu manifestament inammissibbli. 
Għalhekk, sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja 
tkun tista' tikkonċentra fuq il-kawżi li 
jeħtieġu l-attenzjoni kollha tagħha, hemm 
lok, għall-finijiet ta' amministrazzjoni tajba 
tal-ġustizzja, li jiġi introdott, għall-appelli 
li jirrigwardaw dan it-tip ta' kawżi, 
mekkaniżmu ta' eżami preliminari għall-
ammissjoni. B'hekk, tkun il-parti li tkun 
qiegħda tikkontesta deċiżjoni tal-Qorti 
Ġenerali f'tali kawżi li jkollha tikkonvinċi 

(4) Barra minn hekk, mill-eżami 
mwettaq mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-
Qorti Ġenerali jirriżulta li diversi appelli 
jiġu ppreżentati f'kawżi li jkunu diġà 
bbenefikaw minn eżami doppju, l-ewwel 
minn awtorità amministrattiva 
indipendenti, bħall-Uffiċċju tal-Proprjetà 
Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, l-
Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-
Pjanti, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi, l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza 
tal-Avjazzjoni u mbagħad mill-Qorti 
Ġenerali. Ħafna minn dawn l-appelli 
relatati ma' kawżi fejn awtorità 
amministrattiva indipendenti tkun diġà 
ġiet adita qabel l-azzjoni quddiem il-Qorti 
Ġenerali, jiġu miċħuda mill-Qorti tal-
Ġustizzja minħabba li jkunu manifestament 
infondati jew minħabba li jkunu 
manifestament inammissibbli. Għalhekk, 
sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tista' 
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fil-bidu nett lill-Qorti tal-Ġustizzja bl-
importanza tal-kwistjonijiet imqajma fl-
appell tagħha għall-unità, għall-koerenza 
jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni.

tikkonċentra fuq il-kawżi li jeħtieġu l-
attenzjoni kollha tagħha, hemm lok, għall-
finijiet ta' amministrazzjoni tajba tal-
ġustizzja, li jiġi introdott, għall-appelli li 
jirrigwardaw dan it-tip ta' kawżi, 
mekkaniżmu ta' eżami preliminari għall-
ammissjoni. B'hekk, tkun il-parti li tkun 
qiegħda tikkontesta deċiżjoni tal-Qorti 
Ġenerali f'tali kawżi li jkollha tikkonvinċi 
fil-bidu nett lill-Qorti tal-Ġustizzja bl-
importanza tal-kwistjonijiet imqajma fl-
appell tagħha għall-unità, għall-koerenza 
jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni.

Emenda 2

Abbozz ta' regolament
Premessa 5

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(5) Fid-dawl taż-żieda kostanti tan-
numru ta' kawżi ppreżentati quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja, u konformement ma' 
dak li ntqal fl-ittra tal-President tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tat-
13 ta' Lulju 2018, hemm lok, f'dan l-
istadju, li tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
eżami preliminari għall-ammissjoni tal-
appelli hawn fuq imsemmi. L-eżami tal-
parti tat-talba tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-
26 ta' Marzu 2018 dwar it-trasferiment 
parzjali tar-rikorsi għal nuqqas ta' twettiq 
ta' obbligu lill-Qorti Ġenerali għandha ssir 
fi stadju ulterjuri, wara l-preżentazzjoni, 
f'Diċembru 2020, tar-rapport fuq il-
funzjonament tal-Qorti Ġenerali previst fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament 2015/2422 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
16 ta' Diċembru 2015.

(5) Fid-dawl taż-żieda kostanti tan-
numru ta' kawżi ppreżentati quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja, u konformement ma' 
dak li ntqal fl-ittra tal-President tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tat-
13 ta' Lulju 2018, hemm lok, f'dan l-
istadju, li tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
eżami preliminari għall-ammissjoni tal-
appelli hawn fuq imsemmi. L-eżami tal-
parti tat-talba tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-
26 ta' Marzu 2018 dwar it-trasferiment 
parzjali tar-rikorsi għal nuqqas ta' twettiq 
ta' obbligu lill-Qorti Ġenerali jenħtieġ li 
ssir fi stadju ulterjuri, wara l-
preżentazzjoni, f'Diċembru 2020, tar-
rapport fuq il-funzjonament tal-Qorti 
Ġenerali, b'mod partikolari dwar l-
effiċjenza tal-Qorti Ġenerali, l-effettività u 
l-bżonn ta' żieda fin-numru ta' mħallfin 
għal 56, previst fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament 2015/2422 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, tas-
16 ta' Diċembru 2015, fejn il-progress fil-
qasam tal-bilanċ bejn is-sessi fi ħdan il-
Qorti Ġenerali jenħtieġ li jiġi evalwat 
ukoll. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, 
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sostituzzjonijiet parzjali f'dik il-Qorti 
jenħtieġ li jiġu organizzati b'tali mod li l-
gvernijiet tal-Istati Membri gradwalment 
jibdew jinnominaw żewġ Imħallfin għall-
istess sostituzzjoni parzjali bl-għan li 
għaldaqstant jintgħażlu mara u raġel, 
ladarba l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
stabbiliti fit-Trattati jiġu rispettati.

Emenda 3

Abbozz ta' regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Artikolu 8

Test fis-seħħ Emenda

(-1a) L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Artikolu 8 "Artikolu 8
Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 2 sa 7 
japplikaw għall-Avukati Ġenerali.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 2 sa 7 
għandhom japplikaw għall-Avukati 
Ġenerali mutatis mutandis."

Emenda 4

Abbozz ta' regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Artikolu 58a – paragrafu 1

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

L-eżami tal-appelli ppreżentati mid-
deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali li 
jirrigwardaw deċiżjoni ta' Bord tal-Appell 
tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-
Unjoni Ewropea, tal-Uffiċċju 
Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti, tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, 
jew tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza 
tal-Avjazzjoni għandu jkun suġġett għall-
ammissjoni preliminari tagħhom mill-
Qorti tal-Ġustizzja.

Meta korp amministrattiv indipendenti, li 
l-membri tiegħu ma jkunux marbuta 
b'istruzzjoni meta jieħdu d-deċiżjoni 
tagħhom, għandu jiġi adit qabel ma jkun 
jista' jiġi ppreżentat rikors quddiem il-
Qorti Ġenerali, l-eżami tal-appell 
ippreżentat mid-deċiżjoni ta' din tal-aħħar 
għandu jkun suġġett għall-ammissjoni 
preliminari tiegħu mill-Qorti tal-Ġustizzja.
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Emenda 5

Abbozz ta' regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Artikolu 58a – paragrafu 3

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Id-deċiżjoni dwar l-ammissjoni għandha 
tkun motivata u għandha tiġi ppubblikata.

Id-deċiżjoni dwar l-ammissjoni jew le tal-
appell għandha tkun debitament motivata u 
għandha tiġi ppubblikata.


