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USVOJENI TEKSTOVI 

P8_TA(2015)0377 

Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 

2011/0901B(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09375/1/2015 – C8-0166/2015), 

– uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju1 o zahtjevu Suda Europske unije 

podnesenom Europskom parlamentu i Vijeću (02074/2011), 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 21. listopada 2015. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u drugom čitanju u skladu s člankom 294. 

stavkom 8. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 69. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0296/2015), 

1. usvaja sljedeće stajalište u drugom čitanju; 

2. odobrava zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Sudu Europske 

unije, Komisiji i nacionalnim parlamentima. 

                                                 
1  Usvojeni tekstovi od 15.4.2014., P7_TA(2014)0358. 



 

 

 

P8_TC2-COD(2011)0901B 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 28. listopada 2015. radi 

donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/2422.) 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća 

Na kraju procesa reformi Opći sud će se sastojati od dvoje sudaca iz svake države članice. 

Stoga bi, kako bi se ostvarila jednakost između muškaraca i žena, što je cilj Europske unije 

prema članku 3. UEU-a, vlade država članica trebale u najvećoj mogućoj mjeri tijekom 

procesa izbora kandidata za mjesta sudaca Općeg suda prema članku 254. UFEU-a zajamčiti 

jednak broj muškaraca i žena. 

 


