
PE635.381/ 1

SK

6.3.2019 A8-0439/ 001-005

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-005 
predložené Výbor pre právne veci

Správa
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Návrh nariadenia (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh

(4) Okrem toho z preskúmania Súdneho 
dvora a Všeobecného súdu vyplýva, že 
mnohé odvolania sú podané vo veciach, 
ktoré už boli predmetom dvojstupňového 
preskúmania najprv nezávislým správnym 
orgánom a následne Všeobecným súdom, 
a že množstvo týchto odvolaní Súdny dvor 
zamietne ako zjavne nedôvodné, či 
dokonca z dôvodu ich zjavnej 
neprípustnosti. S cieľom umožniť 
Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré 
si vyžadujú jeho mimoriadnu pozornosť, je 
preto v záujme riadneho výkonu 
spravodlivosti potrebné zaviesť pre 
odvolania týkajúce sa takýchto vecí 
mechanizmus predbežného prijatia. Bude 
tak úlohou účastníka konania, ktorý 
spochybňuje rozhodnutie Všeobecného 
súdu v takýchto veciach, vopred Súdnemu 
dvoru preukázať dôležitosť otázok 
vznesených v jeho odvolaní, pokiaľ ide 
o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj 

(4) Okrem toho z preskúmania Súdneho 
dvora a Všeobecného súdu vyplýva, že 
mnohé odvolania sú podané vo veciach, 
ktoré už boli predmetom dvojstupňového 
preskúmania najprv nezávislým správnym 
orgánom, ako je Úrad Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo, Úrad Spoločenstva 
pre odrody rastlín, Európska chemická 
agentúra a Európska agentúra pre 
bezpečnosť letectva, a následne 
Všeobecným súdom, Množstvo týchto 
odvolaní týkajúcich sa vecí, v ktorých už 
rozhodoval nezávislý správny orgán pred 
konaním na Všeobecnom súde, Súdny 
dvor zamietne ako zjavne nedôvodné, či 
dokonca z dôvodu ich zjavnej 
neprípustnosti. S cieľom umožniť 
Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré 
si vyžadujú jeho mimoriadnu pozornosť, je 
preto v záujme riadneho výkonu 
spravodlivosti potrebné zaviesť pre 
odvolania týkajúce sa takýchto vecí 
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práva Únie. mechanizmus predbežného prijatia. Bude 
tak úlohou účastníka konania, ktorý 
spochybňuje rozhodnutie Všeobecného 
súdu v takýchto veciach, vopred Súdnemu 
dvoru preukázať dôležitosť otázok 
vznesených v jeho odvolaní, pokiaľ ide 
o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj 
práva Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh

(5) Vzhľadom na neustály nárast počtu 
začatých konaní na Súdnom dvore 
a v súlade s listom predsedu Súdneho 
dvora Európskej únie z 13. júla 2018 je 
v tomto štádiu potrebné dať prednosť 
zavedeniu uvedeného mechanizmu 
predbežného prijatia odvolaní. 
Preskúmanie tej časti žiadosti Súdneho 
dvora z 26. marca 2018, ktorá sa týka 
čiastočného prenesenia žalôb o nesplnenie 
povinnosti na Všeobecný súd, bude 
potrebné vykonať neskôr, po tom, ako bude 
v decembri 2020 predložená správa 
o fungovaní Všeobecného súdu podľa 
článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2422 zo 
16. decembra 2015.

(5) Vzhľadom na neustály nárast počtu 
začatých konaní na Súdnom dvore 
a v súlade s listom predsedu Súdneho 
dvora Európskej únie z 13. júla 2018 je 
v tomto štádiu potrebné dať prednosť 
zavedeniu uvedeného mechanizmu 
predbežného prijatia odvolaní. 
Preskúmanie tej časti žiadosti Súdneho 
dvora z 26. marca 2018, ktorá sa týka 
čiastočného prenesenia žalôb o nesplnenie 
povinnosti na Všeobecný súd, bude 
potrebné vykonať neskôr, po tom, ako bude 
v decembri 2020 predložená správa 
o fungovaní Všeobecného súdu podľa 
článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2422 zo 
16. decembra 2015, najmä pokiaľ ide o 
účinnosť Všeobecného súdu a účinnosť a 
potrebu zvýšenia počtu sudcov na 56, v 
ktorej by sa malo posúdiť aj dosiahnutie 
rodového vyváženia na Všeobecnom súde. 
V záujme dosiahnutia tohto cieľa by 
čiastočné výmeny na tomto súde mali byť 
organizované takým spôsobom, že vlády 
členských štátov postupne začnú 
vymenúvať dvoch sudcov na jednu 
čiastočnú výmenu s cieľom vybrať jednu 
ženu a jedného muža, za predpokladu, že 
sa dodržia podmienky a postupy stanovené 
zmluvami.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový)
Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Článok 8

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) Článok 8 sa nahrádza takto:
Článok 8 „Článok 8

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa vzťahujú aj 
na generálnych advokátov.

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa primerane 
vzťahujú aj na generálnych advokátov.“

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Článok 58a – odsek 1

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie odvolaní podaných proti 
rozhodnutiam Všeobecného súdu, ktoré sa 
týkajú rozhodnutia odvolacieho senátu 
Úradu Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo, Úradu Spoločenstva pre 
odrody rastlín, Európskej chemickej 
agentúry alebo Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva podlieha ich 
predbežnému prijatiu Súdnym dvorom.

Ak sa pred podaním žaloby na Všeobecný 
súd musí podať návrh na nezávislý 
správny orgán, ktorého členovia nie sú 
viazaní žiadnymi pokynmi pri prijímaní 
svojich rozhodnutí, preskúmanie 
odvolania podaného proti rozhodnutiu 
Všeobecného súdu podlieha predbežnému 
prijatiu Súdnym dvorom.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Článok 58a – odsek 3

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie týkajúce sa prijatia odvolania 
sa odôvodní a uverejní.

Rozhodnutie týkajúce sa prijatia alebo 
neprijatia odvolania sa dostatočne 
odôvodní a uverejní.


