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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Dne 28. března 2011 předložil Soudní dvůr návrh na změnu statutu Soudního dvora EU na 

základě čl. 254 odst. 1 a čl. 281 odst. 2 SFEU. V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy 

v platnost by takovýto návrh měl být poprvé přijat v souladu s řádným legislativním 

postupem. 

Předložený legislativní návrh obsahuje samostatné návrhy týkající se každé ze tří jurisdikcí 

tvořících Soudní dvůr Evropské unie. 

Pokud jde o Soudní dvůr, týkají se návrhy především zřízení úřadu místopředsedy Soudního 

dvora a změny pravidel upravujících složení velkého senátu a způsob jeho fungování. 

Jiná část návrhu si klade za cíl umožnit jmenování přechodných soudců do Soudu pro 

veřejnou službu. V samostatném návrhu nařízení pak byla navržena změna článku 62c statutu 

Soudního dvora EU, která by obecně umožňovala přidělovat přechodné soudce ke 

specializovaným soudům. V návaznosti na návrhy Soudního dvora EU byla přijata dvě 

nařízení1. 

Soudní dvůr se domníval, že za účelem nalezení strukturálního řešení problému nárůstu 

pracovní zátěže (mezi lety 2000 a 2010 došlo k nárůstu v počtu věcí předložených Tribunálu 

o 65 %, přičemž na konci roku 2010 zůstávalo neukončeno 1 300 případů, zatímco 527 věcí 

bylo v daném roce rozhodnuto) bude nezbytné navýšit počet soudců nejméně o 12, což by 

počet soudců Tribunálu zvýšilo na 39. 

Komise a Parlament2 přijaly toto navýšení počtu soudců v prvním čtení. Členské státy se však 

nemohly dohodnout na postupu, kterým by těchto 12 nových soudců bylo jmenováno. 

Zatímco větší členské státy chtěly, aby byli jmenováni na základě svých schopností, 

požadovaly menší členské státy rotační systém, který by každému státu u Soudního dvora EU 

zajistil dva soudce. 

V červenci 2014 požádalo italské předsednictví Soudní dvůr EU, aby vypracoval nový návrh 

reformy; předseda Soudního dvora tento návrh předložil na podzim roku 2014. 

Podle aktuální verze návrhu Soudního dvora EU se má jeho počet soudců zdvojnásobit 

a konečného počtu 56 má být dosaženo ve třech fázích. V roce 2015 by tak bylo vytvořeno 

dvanáct nových soudcovských pozic. V roce 2016 by do Tribunálu přešlo sedm soudců Soudu 

pro veřejnou službu. A závěrem by bylo v roce 2019 vytvořeno devět nových pozic. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 ze dne 25. října 2012 o přechodných 

soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 83–84. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o 

statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu, Úř. věst. L 228, 23.8.2012, s. 1–3. 
2 Pozměňovací návrhy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora 

Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) 

(1), přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013  

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu 

(02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení).  
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Právě na základě tohoto nového návrhu dosáhly Parlament a Rada dohody1.  

Bod odůvodnění 9 přijatého nařízení uvádí, že: „...v září 2016 [by měla být] ... místa sedmi 

soudců u Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (dále jen „Soud pro veřejnou službu“) 

[přenesena] na Tribunál.“ 

Cílem projednávaného návrhu je provedení rozhodnutí převést sedm soudců Soudu pro 

veřejnou službu k Tribunálu, jež bylo přijato ve výše zmíněném nařízení, tak, že rovněž 

pravomoc Soudu pro veřejnou službu bude převedena na Tribunál. Návrh jako takový 

nevyvolává žádné zvláštní otázky a navrhovatelka doporučuje jeho přijetí bez pozměňovacích 

návrhů. 

****** 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 

aby navrhl, aby Parlament přijal svůj postoj v prvním čtenív nezměněném znění žádosti 

Soudního dvora. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění 

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14–17. 
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