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Grozījums Nr. 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(1) Lai pastiprinātu visu tiesnešu 
piedalīšanos Tiesas virspalātas nolēmumu 
pieņemšanā, ir jāpalielina tiesnešu skaits, 
kuri var piedalīties virspalātā, un jāatceļ 
sistemātiska palātu priekšsēdētāju, kurās ir 
pieci tiesneši, piedalīšanās.

(1) Lai nodrošinātu visu tiesnešu plašāku 
līdzdalību un dotu viņiem iespēju biežāk 
skatīt lietas Tiesas virspalātā, ir jāpalielina 
to tiesnešu skaits, kuri var piedalīties 
virspalātā, un jāatceļ sistemātiska palātu 
priekšsēdētāju, kurās ir pieci tiesneši, 
piedalīšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marietta Giannakou

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(1a) Štatu palielināšana varētu būt 
piemērots brīdis reorganizācijai, lai 
prioritāri skatītu lietas, kas ietilpst 
kategorijā „citas prasības”, jo īpaši 
prasības konkurences jomā, kad ir 
jāpievērš īpaša uzmanība saprātīga 
termiņa ievērošanai.

Or. el

Grozījums Nr. 7
Marietta Giannakou
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Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(1b) Ar tiesnešu skaita palielināšanu vien 
nevar novērst kavējumus lietu izskatīšanā. 
Vienlaikus ir vajadzīga dažu palātu 
šaurāka specializācija, tādējādi uzlabojot 
Vispārējās tiesas elastību un darba 
rezultātus.

Or. el

Grozījums Nr. 8
Marietta Giannakou

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9) Tādējādi ir jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai risinātu šo situāciju, un Līgumos 
paredzētā iespēja palielināt Vispārējās 
tiesas tiesnešu skaitu ļautu īsā laikā 
samazināt gan izskatīšanā esošo lietu 
skaitu, gan šajā tiesā notiekošo tiesvedību 
pārmērīgo ilgumu.

(9) Tādējādi ir jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai risinātu šo situāciju, un Līgumos 
paredzētā iespēja palielināt Vispārējās 
tiesas tiesnešu skaitu ļautu īsā laikā 
samazināt gan izskatīšanā esošo lietu 
skaitu, gan šajā tiesā notiekošo tiesvedību 
pārmērīgo ilgumu. Arī efektīvāka 
Vispārējās tiesas lietu sadale starp 
attiecīgajām palātām varētu ievērojami 
samazināt kavējumus lietu izskatīšanā.

Or. el

Grozījums Nr. 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9) Tādējādi ir jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai risinātu šo situāciju, un Līgumos 
paredzētā iespēja palielināt Vispārējās 
tiesas tiesnešu skaitu ļautu īsā laikā 
samazināt gan izskatīšanā esošo lietu 
skaitu, gan šajā tiesā notiekošo tiesvedību 
pārmērīgo ilgumu.

(9) Tādējādi ir jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai risinātu šo situāciju, un Līgumos 
paredzētā iespēja palielināt Vispārējās 
tiesas tiesnešu skaitu no 27 līdz 39 ļautu īsā 
laikā samazināt gan izskatīšanā esošo lietu 
skaitu, gan šajā tiesā notiekošo tiesvedību 
pārmērīgo ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9a) Tiesas apspriedēs ir jādod iespēja 
tiesnesim paziņot, ka viņš grasās paust 
atšķirīgu viedokli saistībā ar spriedumu 
vai tā pamatojumu, kuru publicēs kopā ar 
spriedumu. Šāda iespēja, kas pastāv 
daudzās konstitucionālajās tiesās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, nodrošina, ka 
sabiedrība apzinās, ka Tiesā izskatāmajā 
jautājumā ir iespējamas vairākas atbildes 
un juridiski pamatotas alternatīvas, un 
tādējādi tā varētu ietekmēt tiesvedības 
praksi nākotnē. Turklāt tā veicina 
sapratni un tādā tiesību sistēmā, kāda 
pastāv Eiropas Savienībā, kura balstās uz 
tiesu praksi, tā nodrošina Tiesas atzinumu 
labāku interpretāciju un piemērošanu. 
Atšķirīgs viedoklis ir jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu pienācīgu Tiesas autoritāti 
un neapdraudētu apspriežu slepenību. 
Atšķirīgs viedoklis ir tikai attiecīgā 
tiesneša iniciatīva, par ko viņš uzņemas 
atbildību. Tajā pašā laikā tas dod iespēju 
tiesnešu vairākumam skaidri un 
nepārprotami pamatot savu lēmumu. 
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Pieredze rāda, ka atšķirīgs viedoklis 
negrauj to tiesu iestāžu reputāciju, kuras 
to pieļauj, jo atšķirīga viedokļa izteikšanas 
kārtību pilnībā nosaka attiecīgā tiesa.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9a) Pēc Vispārējās tiesas tiesnešu skaita 
palielināšanas būs, protams, jārisina 
jautājums par šo tiesnešu iecelšanu. 
Saistībā ar tiesnešu iecelšanas sistēmu 
dalībvalstīm ir jāvienojas par 
nosacījumiem, kas nepārprotami garantē 
iecelto personu neatkarību un 
objektivitāti, kā arī kompetenci un 
piemērotību, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzību un līdzsvaru starp izcelsmes 
dalībvalstīm. 

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9a) Vispārējās tiesas tiesnešu iecelšanas 
kārtībā ir jāizdara izmaiņas, lai panāktu 
līdzsvaru starp mērķi nodrošināt visu 
dalībvalstu tiesību sistēmu iespējami 
labāko pārstāvību un nepieciešamību 
ņemt vērā Vispārējai tiesai izvirzāmās 
prasības, kuras struktūru drīzāk veido 
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tematiski specializētas palātas. Tālab pusi 
jauno tiesnešu (proti, sešus tiesnešus) 
vajadzētu iecelt, ievērojot procedūru, kas 
nodrošina specializācijas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Morten Messerschmidt
EFD grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9a) Tiesai izskatot svarīgas lietas, proti, 
lietas, kas skar Eiropas Savienības 
tiesiskās kārtības fundamentālos 
jautājumus, Tiesas apspriedēs ir jādod 
iespēja tiesnesim paziņot, ka viņš grasās 
paust atšķirīgu viedokli saistībā ar 
spriedumu vai tā pamatojumu, kuru 
publicēs kopā ar spriedumu. Šāda iespēja, 
kas pastāv daudzās konstitucionālajās 
tiesās Eiropas Savienības dalībvalstīs un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, nodrošina, ka 
sabiedrība apzinās, ka Tiesā izskatāmajā 
jautājumā ir iespējamas vairākas atbildes 
un juridiski pamatotas alternatīvas, un 
tādējādi tā varētu ietekmēt tiesvedības 
praksi nākotnē. Turklāt tā veicina 
sapratni un tādā tiesību sistēmā, kāda 
pastāv Eiropas Savienībā, kura balstās uz 
tiesu praksi, tā nodrošina Tiesas atzinumu 
labāku interpretāciju un piemērošanu. 
Atšķirīgs viedoklis ir jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu pienācīgu Tiesas autoritāti 
un neapdraudētu apspriežu slepenību. 
Atšķirīgs viedoklis ir tikai attiecīgā 
tiesneša iniciatīva, par ko viņš uzņemas 
atbildību. Tajā pašā laikā tas dod iespēju 
tiesnešu vairākumam skaidri un 
nepārprotami pamatot savu lēmumu. 
Pieredze rāda, ka atšķirīgs viedoklis 
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negrauj to tiesu iestāžu reputāciju, kuras 
to pieļauj, jo atšķirīga viedokļa izteikšanas 
kārtību pilnībā nosaka attiecīgā tiesa.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9b) Lai Vispārējā tiesa spētu efektīvāk 
darboties un nodrošināt tiesvedību un 
prasību izskatīšanu saprātīgā laikposmā, 
Vispārējā tiesa var izveidot specializētas 
palātas, ja tas vajadzīgs, ņemot vērā lietu 
skaitu attiecīgajā jomā.

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9b) Ir jāievēro pamatprincips, ka 
Vispārējo tiesu veido vismaz viens 
tiesnesis, bet ne vairāk kā divi tiesneši no 
katras dalībvalsts, kam ir attiecīgā 
valstspiederība.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Paulo Rangel
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Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9c) Attiecībā uz Vispārējās tiesas iekšējo 
organizāciju ir jāizveido priekšsēdētāja 
vietnieka amats, sekojot Tiesas piemēram, 
kura pienākums būtu palīdzēt 
priekšsēdētājam darbā.

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
9.d apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9d) Izskatot prasības Tiesā, tiesas 
apspriedēs ir jādod iespēja tiesnesim 
paziņot, ka viņš grasās paust atšķirīgu 
viedokli saistībā ar spriedumu vai tā 
pamatojumu, kuru publicēs kopā ar 
spriedumu. Šāda iespēja pastāv vairākās 
valsts un starptautiskās tiesās, kas nebūt 
nekaitē to reputācijai un autoritātei. Šāds 
risinājums turpretim palīdz pilnveidot 
tiesu praksi, nodrošina lielāku 
pārredzamību un kalpo tiesu 
demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanai, 
kam ir īpaši svarīga nozīme, ņemot vērā 
to, ka šī tiesu sistēma lielā mērā balstās uz 
tiesu praksi. 

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Roberto Gualtieri

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(10) Lai specializētās tiesas varētu 
turpināt apmierinoši darboties tāda 
tiesneša prombūtnes gadījumā, kurš 
ilglaicīgi nevar piedalīties lietu 
izskatīšanā, lai arī viņa stāvoklis tomēr 
nav uzskatāms par pilnīgu invaliditāti, ir 
jāparedz iespēja šīs tiesas papildināt ar 
aizstājējtiesnešiem,

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 19
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(10) Lai specializētās tiesas varētu turpināt 
apmierinoši darboties tāda tiesneša 
prombūtnes gadījumā, kurš ilglaicīgi nevar 
piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī viņa 
stāvoklis tomēr nav uzskatāms par pilnīgu
invaliditāti, ir jāparedz iespēja šīs tiesas 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem,

(10) Lai specializētās tiesas varētu turpināt 
apmierinoši darboties tāda tiesneša 
prombūtnes gadījumā, kurš ilglaicīgi nevar 
piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī viņa 
stāvoklis tomēr nav uzskatāms par pilnīgu 
invaliditāti, ir jāparedz iespēja šīs tiesas 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem. 
Aizstājējtiesnešu iecelšanas sistēmai 
nepārprotami jāgarantē iecelto personu 
neatkarība un objektivitāte, kā arī 
kompetence un piemērotība, vienlaikus 
nodrošinot vienlīdzību un līdzsvaru starp 
izcelsmes dalībvalstīm.

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Morten Messerschmidt
EFD grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(10a) Lai novērstu jebkādas šaubas par 
aizstājējtiesnešu autoritāti, ir ļoti svarīgi 
tos ievēlēt, nekaitējot Tiesas autoritātei un 
nodrošinot tiem pilnīgu neatkarību.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Priekšsēdētāja vietnieks palīdz Vispārējās 
tiesas priekšsēdētājam. Viņš to aizstāj, ja 
Tiesas priekšsēdētājs nevar piedalīties vai 
viņa amats ir brīvs, vai pēc viņa lūguma.

Priekšsēdētāja vietnieks palīdz Vispārējās 
tiesas priekšsēdētājam. Viņš to aizstāj, ja 
Vispārējās tiesas priekšsēdētājs nevar 
piedalīties vai viņa amats ir brīvs. Viņš var 
aizstāt priekšsēdētāju arī pēc viņa 
lūguma, izņemot gadījumus, kad ir jāpilda 
pienākumi, kas minēti 39. pantā, vai ir 
jāpilda priekšsēdētāja pienākumi Tiesas 
plēnumā un virspalātā.

Or. pt

Grozījums Nr. 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

1.a Aizstāt 9. panta pirmo daļu ar tekstu 
šādā redakcijā:
„Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot 
tiesnešus, pārmaiņus nomaina divdesmit 
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un deviņpadsmit tiesnešus.”.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

4.a Pievienot 35. pantam šādu daļu:
„Ja Tiesas apspriedēs tiesnesis paziņo, ka 
viņš nepiekrīt spriedumam, kas jāpieņem 
šajā lietā, vai tā pamatojumam, viņam ir 
tiesības uz atšķirīgu viedokli. Minēto 
viedokli publicē kopā ar spriedumu. 
Īstenošanas noteikumus attiecībā uz šāda 
viedokļa pieņemamību un sīki izstrādātu 
viedokļa paušanas kārtību nosaka Tiesas 
Reglamentā.”.

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Morten Messerschmidt
EFD grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

4.a Pievienot 35. pantam šādu daļu:
„Ja, izskatot lietas, kas skar Eiropas 
Savienības tiesiskās kārtības 
fundamentālos jautājumus, Tiesas 
apspriedēs tiesnesis paziņo, ka viņš 
nepiekrīt spriedumam, kas jāpieņem šajā 
lietā, vai tā pamatojumam, viņam ir 
tiesības uz atšķirīgu viedokli. Minēto 
viedokli publicē kopā ar spriedumu. 
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Īstenošanas noteikumus attiecībā uz šāda 
viedokļa pieņemamību un sīki izstrādātu 
viedokļa paušanas kārtību nosaka 
Reglamentā.”.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

6.a Aizstāt 47. panta pirmo daļu ar tekstu 
šādā redakcijā:
„Uz Vispārējo tiesu un tās locekļiem 
attiecas 9.a, 14. un 15. pants, 17. panta 
pirmā, otrā, ceturtā un piektā daļa un 
18. pants.”.

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

7. Aizstāt 48. pantā skaitli „divdesmit 
septiņi” ar skaitli “trīsdesmit deviņi”.

7. Aizstāt 48. pantu ar tekstu šādā 
redakcijā:
„Vispārējā tiesā ir trīsdesmit deviņi 
tiesneši.
Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot 
tiesnešus, pārmaiņus nomaina divdesmit 
un deviņpadsmit tiesnešus.”.

Or. pt
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Grozījums Nr. 27
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

7.a Pievienot 48. pantam šādu daļu:
„Padome sagatavo asimetriskas rotācijas 
sarakstu aizstājējtiesnešu vēlēšanām. 
Sešas no divpadsmit tiesnešu amata 
vietām pastāvīgi piešķir lielākajām 
dalībvalstīm, pārējās vietas piešķir 
pārējām dalībvalstīm rotācijas kārtībā.”.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

7.b Pievienot 48. pantam šādu daļu:
„Katru dalībvalsti pārstāv vismaz viens 
tiesnesis, bet ne vairāk kā divi tiesneši, 
kam ir attiecīgā valstspiederība.”.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

7.a Pievienot 50. pantam jaunu otro daļu 
šādā redakcijā:
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„Lai samazinātu izskatīšanā esošo lietu 
skaitu, Vispārējā tiesa var vajadzīgā 
skaitā izveidot specializētas palātas, kuras 
izskatīs attiecīgās lietas. Ir jābūt vismaz 
divām specializētām palātām.
Statūtu 50. panta otro un trešo daļu 
pārveido par trešo un ceturto daļu.”.

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Roberto Gualtieri

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

8. Papildināt 62.c pantu ar šādu daļu: svītrots
”Parlaments un Padome saskaņā ar 
LESD 257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri 
ilglaicīgi nevar piedalīties lietu 
izskatīšanā, lai arī viņu stāvoklis tomēr 
nav uzskatāms par pilnīgu invaliditāti. 
Šādā gadījumā Parlaments un Padome 
paredz nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi 
kuriem viņi veic savus pienākumus, un 
apstākļus, atbilstīgi kuriem viņi beidz tos 
pildīt.”

Or. it

Grozījums Nr. 31
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt.

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt. Lai 
nodrošinātu nelokāmu autoritāti Tiesas 
spriedumiem, minētajos noteikumos 
turklāt ir jāparedz, ka aizstājējtiesnešiem 
profesionālajā darbībā ir tādas pašas 
tiesības kā pastāvīgajiem tiesnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt.

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt. Lai 
nodrošinātu nelokāmu autoritāti Tiesas 
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spriedumiem, minētajos noteikumos 
turklāt ir jāparedz, ka aizstājējtiesnešiem 
ir līdzvērtīgas tiesības un viņi var pildīt 
tādus pašus pienākumus kā pastāvīgie 
tiesneši. 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Morten Messerschmidt
EFD grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt.

Parlaments un Padome saskaņā ar LESD 
257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri ilglaicīgi 
nevar piedalīties lietu izskatīšanā, lai arī 
viņu stāvoklis tomēr nav uzskatāms par 
pilnīgu invaliditāti. Šādā gadījumā 
Parlaments un Padome paredz 
nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi kuriem 
viņi veic savus pienākumus, un apstākļus, 
atbilstīgi kuriem viņi beidz tos pildīt. Lai 
nodrošinātu nelokāmu autoritāti Tiesas 
spriedumiem, minētajos noteikumos 
turklāt ir jāparedz, ka aizstājējtiesnešiem 
ir tādas pašas tiesības un viņi var pildīt 
tādus pašus pienākumus kā pastāvīgie 
tiesneši. 

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj 4. grozījumu atzinuma projektā (PE 470.092 v01-00)).

Grozījums Nr. 34
Roberto Gualtieri
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Regulas priekšlikums
2. pants

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

Papildināt Protokola par Eiropas 
Savienības Tiesas statūtiem I pielikuma 
2. pantu, kura pašreizējā redakcija 
uzskatāma par 1. punktu, ar 2. punktu 
šādā redakcijā: 

svītrots

”2. Aizstājējtiesneši pievienojas 1. punkta 
pirmajā daļā minētajiem tiesnešiem, lai 
nodrošinātu tiesnešu aizstāšanu, kuri 
ilglaicīgi nevar piedalīties lietu 
izskatīšanā, lai arī viņu stāvoklis tomēr 
nav uzskatāms par pilnīgu invaliditāti.”

Or. it

Grozījums Nr. 35
Roberto Gualtieri

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

1. panta 4., 6., 7. un 8. punkts, kā arī 
2. pants stājas spēkā nākamā mēneša 
pirmajā dienā pēc šīs regulas publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 4., 6. un 7. punkts stājas 
spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc 
šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. it

Grozījums Nr. 36
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

2.a Divpadsmit tiesneši, kas iecelti pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, stājas amatā 
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nekavējoties pēc zvēresta nodošanas. 
Sešus tiesnešus izvēlas izlozes kārtībā, un 
viņu pilnvaru termiņš beidzas sešus gadus 
pēc Vispārējās tiesas sastāva pirmās 
daļējās atjaunošanas pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Pārējo sešu tiesnešu 
pilnvaru termiņš beidzas sešus gadus pēc 
Vispārējās tiesas sastāva otrās daļējās 
atjaunošanas pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en


