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_____________________________________________________________

Alteração 1

Projeto de regulamento
Considerando 4

Projeto do Tribunal de Justiça Alteração

(4) Por outro lado, resulta da análise a 
que o Tribunal de Justiça e o Tribunal 
Geral procederam que muitos recursos de 
decisões do Tribunal Geral são interpostos 
em processos que já beneficiaram de um 
duplo exame, num primeiro momento, por 
uma autoridade administrativa 
independente e, posteriormente, pelo 
Tribunal Geral, e que muitos destes 
recursos são rejeitados pelo Tribunal de 
Justiça em razão da sua manifesta falta de 
procedência, ou mesmo por 
inadmissibilidade manifesta. Por 
conseguinte, para permitir ao Tribunal de 
Justiça concentrar-se nos processos que 
requerem toda a sua atenção, há que, a fim 
de assegurar uma boa administração da 
justiça, introduzir um mecanismo de 
recebimento prévio para os recursos 
relativos a esses processos. Caberia assim à 
parte que impugna uma decisão do 

(4) Por outro lado, resulta da análise a 
que o Tribunal de Justiça e o Tribunal 
Geral procederam que muitos recursos de 
decisões do Tribunal Geral são interpostos 
em processos que já beneficiaram de um 
duplo exame, num primeiro momento, por 
uma autoridade administrativa 
independente, como o Instituto da 
Propriedade Intelectual da União 
Europeia, o Instituto Comunitário das 
Variedades Vegetais, a Agência Europeia 
dos Produtos Químicos e a Agência 
Europeia para a Segurança da Aviação, e, 
posteriormente, pelo Tribunal Geral. 
Muitos desses recursos relativos a 
processos que, antes da interposição da 
ação junto do Tribunal Geral, foram já 
objeto de apreciação por uma autoridade 
administrativa independente são rejeitados 
pelo Tribunal de Justiça em razão da sua 
manifesta falta de procedência, ou mesmo 
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Tribunal Geral nesses processos convencer 
previamente o Tribunal de Justiça da 
importância das questões suscitadas no seu 
recurso para a unidade, a coerência ou o 
desenvolvimento do direito da União.

por inadmissibilidade manifesta. Por 
conseguinte, para permitir ao Tribunal de 
Justiça concentrar-se nos processos que 
requerem toda a sua atenção, há que, a fim 
de assegurar uma boa administração da 
justiça, introduzir um mecanismo de 
recebimento prévio para os recursos 
relativos a esses processos. Caberia assim à 
parte que impugna uma decisão do 
Tribunal Geral nesses processos convencer 
previamente o Tribunal de Justiça da 
importância das questões suscitadas no seu 
recurso para a unidade, a coerência ou o 
desenvolvimento do direito da União.

Alteração 2

Projeto de regulamento
Considerando 5

Projeto do Tribunal de Justiça Alteração

(5) À luz do aumento constante do 
número de processos entrados no Tribunal 
de Justiça, e em conformidade com os 
termos da carta do Presidente do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, de 13 de 
julho de 2018, há que, nesta fase, dar 
prioridade à implementação do mecanismo 
acima referido de recebimento prévio dos 
recursos de decisões do Tribunal Geral. O 
exame da parte do pedido do Tribunal de 
Justiça de 26 de março de 2018 relativo à 
transferência parcial das ações por 
incumprimento para o Tribunal Geral 
deverá ser efetuado numa fase ulterior, 
posterior à apresentação, em dezembro de 
2020, do relatório sobre o funcionamento 
do Tribunal Geral, previsto no artigo 3.º, 
n.º 1, do Regulamento 2015/2422 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2015.

(5) À luz do aumento constante do 
número de processos entrados no Tribunal 
de Justiça, e em conformidade com os 
termos da carta do Presidente do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, de 13 de 
julho de 2018, há que, nesta fase, dar 
prioridade à implementação do mecanismo 
acima referido de recebimento prévio dos 
recursos de decisões do Tribunal Geral. O 
exame da parte do pedido do Tribunal de 
Justiça de 26 de março de 2018 relativo à 
transferência parcial das ações por 
incumprimento para o Tribunal Geral, 
designadamente no que diz respeito à 
eficiência do Tribunal Geral, bem como á 
eficácia e à necessidade de aumentar o 
número de juízes para 56, deverá ser 
efetuado numa fase ulterior, posterior à 
apresentação, em dezembro de 2020, do 
relatório sobre o funcionamento do 
Tribunal Geral, previsto pelo artigo 3.º, 
n.º 1, do Regulamento 2015/2422 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2015, e no qual serão 
igualmente avaliados os progressos no 
sentido de alcançar uma representação 
equilibrada de homens e mulheres no 
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Tribunal Geral. Para a consecução desse 
objetivo, deverão ser organizadas 
renovações parciais do referido Tribunal, 
de molde a permitir que os governos dos 
Estados-Membros comecem 
gradualmente a propor dois juízes para a 
mesma renovação parcial, no intuito de 
selecionar uma mulher e um homem, no 
respeito das condições e dos 
procedimentos estabelecidos pelos 
Tratados.

Alteração 3

Projeto de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto -1-A (novo)
Protocolo n.º 3 relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia
Artigo 8

Texto em vigor Alteração

(-1-A) O artigo 8.º passa a ter a 
seguinte redação:

Artigo 8.º «Artigo 8.º

O disposto nos artigos 2.º a 7.º é aplicável 
aos advogados-gerais.

O disposto nos artigos 2.º a 7.º é aplicável 
mutatis mutandis aos advogados-gerais.»

Alteração 4

Projeto de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Protocolo n.º 3 relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia
Artigo 58-A – parágrafo 1

Projeto do Tribunal de Justiça Alteração

O exame dos recursos interpostos das 
decisões do Tribunal Geral respeitantes a 
uma decisão de uma Câmara de Recurso do 
Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia, de uma Instância de 
Recurso do Instituto Comunitário das 
Variedades Vegetais, de uma Câmara de 
Recurso da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos ou de uma Câmara de Recurso 
da Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação está subordinado ao seu 
recebimento prévio pelo Tribunal de 

Quando, antes de poder ser interposto 
recurso no Tribunal Geral, um litígio 
deva ser submetido a uma instância 
administrativa independente cujos 
membros não estão vinculados a 
nenhuma instrução nas suas decisões, o 
exame dos recursos interpostos das 
decisões do Tribunal Geral está 
subordinado ao seu recebimento prévio 
pelo Tribunal de Justiça.
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Justiça.

Alteração 5

Projeto de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Protocolo n.º 3 relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia
Artigo 58-A – parágrafo 3

Projeto do Tribunal de Justiça Alteração

A decisão relativa ao recebimento do 
recurso da decisão do Tribunal Geral é 
fundamentada e publicada.

A decisão relativa ao recebimento ou não 
do recurso da decisão do Tribunal Geral é 
suficientemente fundamentada e 
publicada.


