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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0377 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 2015 o stališču Sveta 

v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije (09375/1/2015 – C8-

0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09375/1/2015 – C8-0166/2015), 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o zahtevi Sodišča, predloženi 

Evropskemu parlamentu in Svetu (02074/2011), 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. oktobra 2015, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi v skladu s členom 294(8)(a) 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 69 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravne zadeve (A8-

0296/2015), 

1. sprejme stališče v drugi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Sodišču, Komisiji 

ter nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Sprejeta besedila, 15.4.2014, P7_TA(2014)0358. 



 

 

P8_TC2-COD(2011)0901B 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 28. oktobra 2015 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Protokola št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2015/2422.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta 

Po reformi bo Splošno sodišče sestavljeno iz dveh sodnikov na državo članico. Zato bi morale 

vlade držav članic v postopku imenovanja kandidatov za sodnike Splošnega sodišča v skladu 

s členom 254 PDEU čim bolj zagotoviti enako navzočnost žensk in moških, da se doseže 

enakost med ženskami in moškimi, kar je cilj Evropske unije v skladu s členom 3 PEU. 


