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Emenda 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 1

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(1) Sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-
Imħallfin kollha fid-deċiżjonijiet tal-Awla
Manja tal-Qorti tal-Ġustizzja, għandu 
jiżdied in-numru ta’ Mħallfin li jistgħu 
jipparteċipaw f’dan il-kulleġġ ġudikanti, u 
l-parteċipazzjoni sistematika tal-Presidenti 
tal-awli b’ħames Imħallfin għandha 
titneħħa.

(1) Sabiex ikun hemm parteċipazzjoni 
usa' mill-Imħallfin kollha u sabiex ikunu 
jistgħu jkunu preżenti b’mod iktar 
frekwenti f'kawżi assenjati lill-Awla
Manja tal-Qorti tal-Ġustizzja, għandu 
jiżdied in-numru ta’ Mħallfin li jistgħu 
jipparteċipaw f’dan il-kulleġġ ġudikanti, u 
l-parteċipazzjoni sistematika tal-Presidenti 
tal-awli b’ħames Imħallfin għandha 
titneħħa.

Or. en

Emenda 6
Marietta Giannakou

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(1a) Żieda fir-riżorsi għandha tipprovdi 
opportunità għall-organizzazzjoni mill-
ġdid ta' proċeduri fil-kategorija tal-
"kawżi l-oħra" skont il-prijorità, b'mod 
partikolari l-kawżi dwar il-kompetizzjoni, 
fejn il-konformità ma' skadenza 
raġonevoli għandha tingħata attenzjoni 
speċjali.

Or. el
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Emenda 7
Marietta Giannakou

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(1b) Żieda fin-numru tal-imħallfin 
mhijiex biżżejjed sabiex jiġi indirizzat id-
dewmien. Huwa neċessarju wholl li xi 
wħud mill-awli jaħdmu fuq linji aktar 
speċjalizzati, biex b'hekk jittejbu l-
flessibilità u l-konklużjoni tax-xogħol fil-
Qorti Ġenerali. 

Or. el

Emenda 8
Marietta Giannakou

Proposta għal regolament
Premessa 9

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9) Konsegwentement, għandhom jiġu 
adottati miżuri sabiex din is-sitwazzjoni 
tiġi indirizzata, u l-possibilità, prevista fit-
Trattati, li jiżdied in-numru ta’ Mħallfin 
mal-Qorti Ġenerali, hija ta’ natura li 
tippermetti li jitnaqqas, fi żmien qasir, 
kemm il-volum tal-kawżi pendenti kif 
ukoll it-tul eċċessiv tal-proċeduri quddiem 
il-Qorti Ġenerali.

(9) Konsegwentement, għandhom jiġu 
adottati miżuri sabiex din is-sitwazzjoni 
tiġi indirizzata, u l-possibilità, prevista fit-
Trattati, li jiżdied in-numru ta’ Mħallfin 
mal-Qorti Ġenerali, hija ta’ natura li 
tippermetti li jitnaqqas, fi żmien qasir, 
kemm il-volum tal-kawżi pendenti kif 
ukoll it-tul eċċessiv tal-proċeduri quddiem 
il-Qorti Ġenerali. Bl-istess mod, l-
allokazzjoni aktar effikaċi tal-kawżi tal-
Qorti Ġenerali lill-awli adatti tista' 
tillimita b'mod sinifikanti d-dewmien fil-
proċeduri.

Or. el
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Emenda 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 9

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9) Konsegwentement, għandhom jiġu 
adottati miżuri sabiex din is-sitwazzjoni 
tiġi indirizzata, u l-possibilità, prevista fit-
Trattati, li jiżdied in-numru ta’ Mħallfin 
mal-Qorti Ġenerali, hija ta’ natura li 
tippermetti li jitnaqqas, fi żmien qasir, 
kemm il-volum tal-kawżi pendenti kif 
ukoll it-tul eċċessiv tal-proċeduri quddiem 
il-Qorti Ġenerali.

(9) Konsegwentement, għandhom jiġu 
adottati miżuri sabiex din is-sitwazzjoni 
tiġi indirizzata, u l-possibilità, prevista fit-
Trattati, li jiżdied in-numru ta’ Mħallfin 
mal-Qorti Ġenerali minn 27 għal 39, hija 
ta’ natura li tippermetti li jitnaqqas, fi 
żmien qasir, kemm il-volum tal-kawżi 
pendenti kif ukoll it-tul eċċessiv tal-
proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali.

Or. en

Emenda 10
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9a) Għandu jkun hemm il-possibilità 
għal Imħallef li jiddikjara, matul id-
deliberazzjonijiet tal-Qorti, li huwa 
għandu l-intenzjoni li jagħti opinjoni 
kuntrarja fir-rigward tas-sentenza jew tar-
raġunijiet li fuqhom din hija bbażata, li 
għandha tiġi ppubblikata flimkien mas-
sentenza. Din il-possibilità, li teżisti 
f'bosta qrati kostituzzjonali tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea u fil-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
tiżgura li l-pubbliku jkun konxju mill-fatt 
li ma teżistix tweġiba waħda għall-
kwistjoni miġjuba quddiem il-Qorti, u li 
huma konċepibbli alternattivi legali validi, 
u din tista' għalhekk ikollha influwenza 
fuq il-prattika ġudizzjarja fil-ġejjieni. Hija 
tikkontribwixxi, barra minn hekk, għal 
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fehim aħjar u, f'sistema legali li hija fil-
biċċa l-kbira bbażata fuq ġurisprudenza 
bħal dik tal-Unjoni Ewropea, għal 
interpretazzjoni u applikazzjoni aħjar tal-
konstatazzjonijiet tal-Qorti. Opinjonijiet 
kuntrarji għandhom jintużaw b'tali mod li 
tiġi żgurata l-awtorità neċessarja tal-Qorti 
u li ma jikkompromettux is-segretezza tad-
deliberazzjonijiet. Huwa għandhom 
jingħataw fuq l-inizjattiva u r-
responsabilità biss tal-Imħallef 
ikkonċernat. Fl-istess ħin, huwa 
jippermettu lill-maġġoranza jesprimu r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tagħhom b'mod 
ċar u dirett. L-esperjenza wriet li dawn ma 
jikkompromettux ir-reputazzjoni ta' dawn 
il-qrati li fihom dawn jingħataw, peress li 
l-modalitajiet tal-għoti tagħhom jaqgħu 
taħt il-kompetenza esklużiva tal-qorti 
kkonċernata.

Or. en

Emenda 11
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9a) Ladarba n-numru tal-Imħallfin tal-
Qorti Ġenerali jiżdied, ovvjament se 
titqajjem il-kwistjoni tal-ħatra tagħhom. 
Fir-rigward tas-sistema tal-ħatra ta' 
Imħallfin, l-Istati Membri għandhom 
jaqblu fuq regoli li jipprovdu l-garanziji 
kollha fir-rigward tal-indipendenza, l-
imparzjalità, il-kompetenza u l-idonjetà 
tal-persuni maħtura, kif ukoll jiżguraw il-
parità u l-ekwilibriju fil-livell tal-Istati 
Membri ta' oriġini tagħhom. 

Or. pt
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Emenda 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9a) Is-sistema tal-ħatra ta' imħallfin fil-
Qorti Ġenerali għandha tinbidel sabiex 
tirrifletti bilanċ bejn l-għan li jiġi żgurat li 
jkun hemm l-aqwa rappreżentanza 
possibbli tas-sistemi legali nazzjonali 
kollha u l-bżonn li jiġu sodisfatti l-
eżiġenzi ta' Qorti Ġenerali li hija 
strutturata aktar f'awli speċjalizzati skont 
is-suġġett. Biex dan isir, nofs l-Imħallfin 
il-ġodda (jiġifieri sitta minnhom) 
għandhom jinħatru skont proċedura li 
tissodisfa din il-ħtieġa ta' 
speċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 13
Morten Messerschmidt
f'isem il-Grupp EFD

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9a) F'kawżi ta' importanza kbira 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, jiġifieri 
kawżi li jikkonċernaw kwistjonijiet 
fundamentali dwar l-ordni ġuridiku tal-
Unjoni Ewropea, għandu jkun hemm il-
possibilità li Mħallef jiddikjara, matul id-
deliberazzjonijiet tal-Qorti, li għandu l-
intenzjoni li jagħti opinjoni kuntrarja fir-
rigward tas-sentenza jew ir-raġunijiet li 
fuqhom tkun ibbażata, u din l-opinjoni 
għandha tiġi ppubblikata flimkien mas-
sentenza. Din il-possibilità, li teżisti 
f'bosta qrati kostituzzjonali tal-Istati 
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Membri tal-Unjoni Ewropea u fil-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
tiżgura li l-pubbliku jkun konxju mill-fatt 
li ma teżistix tweġiba waħda għall-
kwistjoni miġjuba quddiem il-Qorti, u li 
huma konċepibbli alternattivi legali validi, 
u din tista' għalhekk ikollha influwenza 
fuq il-prattika ġudizzjarja fil-ġejjieni. Hija 
tikkontribwixxi, barra minn hekk, għal 
fehim aħjar u, f'sistema legali li hija fil-
biċċa l-kbira bbażata fuq ġurisprudenza 
bħal dik tal-Unjoni Ewropea, għal 
interpretazzjoni u applikazzjoni aħjar tal-
konstatazzjonijiet tal-Qorti. Opinjonijiet 
kuntrarji għandhom jintużaw b'tali mod li 
tiġi żgurata l-awtorità neċessarja tal-Qorti 
u li ma jikkompromettux is-segretezza tad-
deliberazzjonijiet. Huwa għandhom 
jingħataw fuq l-inizjattiva u r-
responsabilità biss tal-Imħallef 
ikkonċernat. Fl-istess ħin, huwa 
jippermettu lill-maġġoranza jesprimu r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tagħhom b'mod 
ċar u dirett. L-esperjenza wriet li dawn ma 
jikkompromettux ir-reputazzjoni ta' dawn 
il-qrati li fihom dawn jingħataw, peress li 
l-modalitajiet tal-għoti tagħhom jaqgħu 
taħt il-kompetenza esklużiva tal-qorti 
kkonċernata.

Or. en

Emenda 14
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9b) Sabiex il-Qorti Ġenerali taħdem 
b'mod aktar effikaċi u sabiex jiġi żgurat li 
l-kawżi jistgħu jiġu eżaminati u konklużi 
fi żmien raġonevoli, il-Qorti Ġenerali 
tista' toħloq Awli speċjalizzati meta dan 
ikun motivat fid-dawl tan-numru ta' kawżi 
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f'qasam partikolari. 

Or. pt

Emenda 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9b) Il-prinċipju bażiku għandu jkun li l-
Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti f'tal-
anqas Imħallef wieħed u mhux aktar 
minn żewġ Imħallfin li għandhom iċ-
ċittadinanza ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 16
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 9 c (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9c) Fir-rigward tal-organizzazzjoni 
interna tal-Qorti Ġenerali, l-uffiċċju tal-
Viċi President għandu, fid-dawl tal-
approċċ adottat għall-Qorti tal-Ġustizzja, 
jiġi stabbilit għall-iskop li jgħin il-
President.

Or. pt

Emenda 17
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 9d (ġdida)
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Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9d) Fi proċedimenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja, Imħallef għandu jkollu l-
possibilità li jiddikjara, matul id-
deliberazzjonijiet tal-Qorti, li huwa 
għandu l-intenzjoni li jagħti opinjoni 
kuntrarja fir-rigward tas-sentenza jew tar-
raġunijiet li fuqhom din hija bbażata, li 
għandha tiġi ppubblikata flimkien mas-
sentenza. Din il-possibilità teżisti f'diversi 
qrati nazzjonali u internazzjonali, u r-
reputazzjoni u l-awtorità tagħhom ma 
ġewx kompromessi. Għal kuntrarju, din 
hija soluzzjoni li tikkontribwixxi għal 
progress fil-prattika ġudizzjarja, toffri 
garanziji ta' trasparenza akbar u sservi 
għat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-
qrati, peress li huwa ta' importanza 
partikolari li jsir hekk f'dan il-każ, peress 
li s-sistema ġudizzjarja kkonċernata hija 
waħda b'element ġurisprudenzjali qawwi.

Or. pt

Emenda 18
Roberto Gualtieri

Proposta għal regolament
Premessa 10

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(10) Sabiex il-qrati speċjalizzati jkunu 
jistgħu jkomplu jiffunzjonaw b’mod 
sodisfaċjenti fl-assenza ta’ Mħallef li, 
għalkemm ma jkunx qed ibati minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma jkunx 
jista’ jipparteċipa fil-qtugħ tal-kawżi għal 
żmien twil, għandha tiġi prevista l-
possibilità li jiżdiedu Mħallfin ad interim 
ma’ dawn il-qrati.

imħassar

Or. it
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Emenda 19
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 10

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(10) Sabiex il-qrati speċjalizzati jkunu 
jistgħu jkomplu jiffunzjonaw b’mod 
sodisfaċjenti fl-assenza ta’ Mħallef li, 
għalkemm ma jkunx qed ibati minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma jkunx 
jista’ jipparteċipa fil-qtugħ tal-kawżi għal 
żmien twil, għandha tiġi prevista l-
possibilità li jiżdiedu Mħallfin ad interim 
ma’ dawn il-qrati.

(10) Sabiex il-qrati speċjalizzati jkunu 
jistgħu jkomplu jiffunzjonaw b’mod 
sodisfaċjenti fl-assenza ta’ Mħallef li, 
għalkemm ma jkunx qed ibati minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma jkunx 
jista’ jipparteċipa fil-qtugħ tal-kawżi għal 
żmien twil, għandha tiġi prevista l-
possibilità li jiżdiedu Mħallfin ad interim 
ma’ dawn il-qrati. Il-ħatra ta' Imħallfin ad 
interim għandha toffri l-garanziji kollha 
fir-rigward tal-indipendenza, l-
imparzjalità, il-kompetenza u l-idonjetà 
tal-persuni maħtura, kif ukoll tiżgura l-
parità u l-ekwilibriju fil-livell tal-Istati 
Membri ta' oriġini tagħhom.

Or. pt

Emenda 20
Morten Messerschmidt
f'isem il-Grupp EFD

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(10a) Sabiex jiġi evitat kull dubbju dwar l-
awtorità tal-Imħallfin ad interim, huwa 
importanti ħafna li jiġu eletti b'mod li ma 
jikkompromettix l-awtorità tal-Qorti u li 
jiżgura l-indipendenza totali tagħhom,

Or. en
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Emenda 21
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – subparagrafu 2

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

"Il-Viċi President għandu jassisti lill-
President tal-Qorti Ġenerali. Huwa għandu 
jissostitwih fil-każ ta’ impediment jew fil-
każ li l-presidenza tkun vakanti, jew fuq 
talba tal-President.”

Il-Viċi President għandu jassisti lill-
President tal-Qorti. Huwa għandu 
jissostitwixxih fil-każ ta’ impediment jew 
fil-każ li l-presidenza tkun vakanti. Huwa 
jista' jissostitwixxi l-post tal-President fuq 
talba tal-President, ħlief meta l-
funzjonijiet li għandhom jitwettqu huma 
dawk imsemmija fl-Artikolu 39 jew fir-
rigward tal-presidenza tal-Qorti f’seduta 
plenarja jew tal-Awla Manja.

Or. pt

Emenda 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

1a. L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9 
għandu jiġi sostitwit minn dan li ġej:
"Meta, kull tliet snin, ikun hemm 
sostituzzjoni parzjali tal-Imħallfin, 
għandhom jiġu sostitwiti alternattivament 
għoxrin u dsatax-il imħallef..".

Or. en

Emenda 23
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
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Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

4a. Fl-Artikolu 35 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Fejn Imħallef ikun iddikjara, fid-
deliberazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, li 
hu ma jaqbilx mas-sentenza li tkun se 
tingħata jew mar-raġunijiet li fuqhom 
tkun ibbażata dik is-sentenza, għandu 
jkun intitolat li jagħti opinjoni kuntrarja. 
Dik l-opinjoni għandha tiġi ppubblikata 
flimkien mas-sentenza. Ir-regoli 
implimentattivi relatati mal-ammissibilità, 
u l-proċedura dettaljata għall-għoti ta' 
opinjonijiet bħal dawn għandhom jiġu 
stipulati fir-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti 
tal-Ġustizzja."

Or. pt

Emenda 24
Morten Messerschmidt
f'isem il-Grupp EFD

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

4a. Fl-Artikolu 35 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"F'kawżi li jikkonċernaw kwistjonijiet 
fundamentali dwar l-ordni ġuridiku tal-
Unjoni Ewropea, fejn Imħallef ikun 
iddikjara, fid-deliberazzjonijiet tal-Qorti 
tal-Ġustizzja, in-nuqqas ta' qbil tiegħu 
mas-sentenza li tkun se tingħata jew mar-
raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata dik is-
sentenza, għandu jkun intitolat li jagħti 
opinjoni kuntrarja. Dik l-opinjoni 
għandha tiġi ppubblikata flimkien mas-
sentenza. Ir-regoli implimentattivi relatati 
mal-ammissibilità, u l-proċedura 
dettaljata għall-għoti ta' opinjonijiet bħal 
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dawn għandhom jiġu stipulati fir-Regoli 
ta' Proċedura.".

Or. en

Emenda 25
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

6a. L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 47 
għandu jiġi sostitwit b' dan li ġej:
"L-Artikolu 9a, 14 u 15, l-ewwel, it-tieni, 
ir-raba' u l-ħames paragrafi tal-Artikolu 
17, u l-Artikolu 18 għandhom japplikaw 
għall-Qorti Ġenerali u għall-membri 
tagħha."

Or. pt

Emenda 26
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

7. Fl-Artikolu 48, in-numru “sebgħa u 
għoxrin” huwa sostitwit bin-numru
“disgħa u tletin”

7. L-Artikolu 48 għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:

"Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti 
minn disgħa u tletin Imħallef.

Meta, kull tliet snin, ikun hemm 
sostituzzjoni parzjali tal-Imħallfin, 
għandhom jiġu sostitwiti alternattivament 
għoxrin u dsatax-il imħallef."

Or. pt
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Emenda 27
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

7a. Fl-Artikolu 48 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Il-Kunsill għandu jfassal lista ta' 
rotazzjoni asimmetrika għall-elezzjoni tal-
Imħallfin addizjonali. Sitt mit-tnax-il post 
ta' Imħallef għandhom jiġu allokati lill-
akbar Stati Membri fuq bażi permanenti u 
l-bqija għandhom jiġu allokati lill-Istati 
Membri l-oħra fuq bażi ta' rotazzjoni."

Or. en

Emenda 28
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

7b. Fl-Artikolu 48 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiġu 
rappreżentati minn tal-anqas Imħallef 
wieħed iżda minn mhux aktar minn żewġ 
Imħallfin tan-nazzjonalità tagħhom."

Or. en

Emenda 29
Paulo Rangel
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

7a. Fl-Artikolu 50 għandu jiżdied is-
segwenti paragrafu 2 ġdid:
"Sabiex jiġu ttrattati kwistjonijiet li 
fuqhom hemm numru għoli ta' kawżi 
pendenti, il-Qorti Ġenerali tista' 
tistabbilixxi numru adatt ta' Awli 
speċjalizzati li lihom jiġu allokati l-
proċeduri fil-kwistjonijiet inkwistjoni. In-
numru tal-Awli speċjalizzati ma jistax 
ikun anqas minn tnejn.
Il-paragrafi 2 u 3 attwali tal-Artikolu 50 
għandhom isiru l-paragrafi 3 u 4."

Or. pt

Emenda 30
Roberto Gualtieri

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

8. Fl-Artikolu 62 c, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

imħassar

“Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu 
skond il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 257 TFUE, jistgħu jżidu 
Mħallfin ad interim mal-qrati speċjalizzati 
sabiex jissostitwixxu l-Imħallfin assenti li, 
għalkemm ma jkunux qed ibatu minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma 
jistgħux, għal żmien twil, jipparteċipaw 
fil-qtugħ tal-kawżi F’dan il-każ, il-
Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet 
u l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
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jeżerċitaw tali funzjonijiet.”.

Or. it

Emenda 31
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet.”.

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet. Sabiex tiġi 
garantita l-awtorità mhux kompromessa 
tas-sentenzi tal-Qorti, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw, 
barra minn hekk, li l-Imħallfin ad interim 
igawdu mill-istess drittijiet fir-rigward tal-
attivitajiet professjonali tagħhom tal-
Imħallfin permanenti.

Or. en

Emenda 32
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
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Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet.”.

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw, 
barra minn hekk, li l-Imħallfin ad interim 
igawdu minn drittijiet simili u huma 
intitolati li jassumu l-istess funzjonijiet 
bħall-Imħallfin permanenti, sabiex tiġi 
garantita l-awtorità mhux kompromessa 
tas-sentenzi tal-Qorti.

Or. en

Emenda 33
Morten Messerschmidt
f'isem il-Grupp EFD

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 

Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 257 
TFUE, jistgħu jżidu Mħallfin ad interim 
mal-qrati speċjalizzati sabiex jissostitwixxu 
l-Imħallfin assenti li, għalkemm ma jkunux 
qed ibatu minn diżabilità li titqies bħala 
totali, ma jistgħux, għal żmien twil, 
jipparteċipaw fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-
każ, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
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jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet.”.

jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw, 
barra minn hekk, li l-Imħallfin ad interim 
igawdu mill-istess drittijiet u huma 
intitolati li jassumu l-istess funzjonijiet 
bħall-Imħallfin permanenti, sabiex tiġi 
garantita l-awtorità mhux kompromessa 
tas-sentenzi tal-Qorti.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi l-Emenda 4 tal-abbozz ta' opinjoni (PE 470.092 v01-00))

Emenda 34
Roberto Gualtieri

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Fl-Artikolu 2 tal-Anness I tal-Protokoll 
dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, it-test eżistenti għandu 
jsir il-paragrafu 1 u għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2 li ġej: “

imħassar

‘2. Għandhom jiżdiedu Mħallfin ad 
interim ma’ l-Imħallfin imsemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
sabiex jissostitwixxu l-Imħallfin li, 
għalkemm ma jkunux qed ibatu minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma 
jistgħux, għal żmien twil, jipparteċipaw 
fil-qtugħ tal-kawżi.”

Or. it

Emenda 35
Roberto Gualtieri
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

Il-punti 4, 6, 7 u 8 tal-Artikolu 1, kif ukoll 
l-Artikolu 2, jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum 
tax-xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Il-punti 4, 6 u 7 tal-Artikolu 1 għandhom
jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar 
wara l-pubblikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. it

Emenda 36
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

2a. It-tnax-il imħallef maħtura wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
għandhom jidħlu fil-kariga tagħhom 
immedjatament wara li jieħdu l-ġurament. 
Sitta minn fosthom għandhom jintgħażlu 
bix-xorti u l-mandat tagħhom għandu 
jintemm wara li jgħaddu sitt snin mill-
ewwel sostituzzjoni parzjali tal-Qorti 
Ġenerali wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-mandat tas-sitt imħallfin l-
oħra għandu jintemm sitt snin wara t-
tieni sostituzzjoni parzjali tal-Qorti 
Ġenerali wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en


