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Amendement 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(1) Teneinde voor een grotere
betrokkenheid van alle rechters in de 
beslissingen van de grote kamer van het 
Hof te zorgen, dient het aantal rechters dat 
van deze formatie deel kan uitmaken te 
worden uitgebreid en de stelselmatige 
betrokkenheid van de presidenten van de 
kamers van vijf rechters te worden 
afgeschaft.

(1) Teneinde voor een bredere
betrokkenheid van alle rechters te zorgen, 
en deze vaker zitting te laten nemen in 
zaken die aan de grote kamer van het Hof 
worden toegewezen, dient het aantal 
rechters dat van deze formatie deel kan 
uitmaken te worden uitgebreid en de 
stelselmatige betrokkenheid van de 
presidenten van de kamers van vijf rechters 
te worden afgeschaft.

Or. en

Amendement 6
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(1 bis) Deze ruimere bezetting zou de 
gelegenheid kunnen bieden voor een 
zodanige reorganisatie dat de categorie 
„overige beroepen", met name die op 
mededingingsgebied, waar in het 
bijzonder voor inachtneming van een 
redelijke termijn moet worden gewaakt, 
met voorrang kan worden behandeld.

Or. el

Amendement 7
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
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Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(1 ter) Uitbreiding van het aantal rechters 
volstaat niet om het probleem van de 
achterstanden op te lossen. Er is 
daarnaast ook specialisatie van bepaalde 
kamers nodig, waardoor de  flexibiliteit en 
de productiviteit van het Gerecht kunnen 
worden verhoogd.

Or. el

Amendement 8
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9) Bijgevolg moeten de maatregelen 
worden genomen die nodig zijn om aan 
deze situatie het hoofd te bieden, waarbij 
de door de Verdragen geboden 
mogelijkheid om het aantal rechters bij het 
Gerecht uit te breiden, ertoe kan leiden dat 
op korte termijn zowel het aantal 
aanhangige zaken als de buitensporig lange 
duur van de procedures bij deze 
rechterlijke instantie wordt teruggebracht.

(9) Bijgevolg moeten de maatregelen 
worden genomen die nodig zijn om aan 
deze situatie het hoofd te bieden, waarbij 
de door de Verdragen geboden 
mogelijkheid om het aantal rechters bij het 
Gerecht uit te breiden, ertoe kan leiden dat 
op korte termijn zowel het aantal 
aanhangige zaken als de buitensporig lange 
duur van de procedures bij deze 
rechterlijke instantie wordt teruggebracht. 
Ook de betere verdeling van het werk van 
het Gerecht over de kamers zou de 
achterstanden in de behandeling van 
zaken aanzienlijk kunnen beperken.

Or. el

Amendement 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9) Bijgevolg moeten de maatregelen 
worden genomen die nodig zijn om aan 
deze situatie het hoofd te bieden, waarbij 
de door de Verdragen geboden 
mogelijkheid om het aantal rechters bij het 
Gerecht uit te breiden, ertoe kan leiden dat 
op korte termijn zowel het aantal 
aanhangige zaken als de buitensporig lange 
duur van de procedures bij deze 
rechterlijke instantie wordt teruggebracht.

(9) Bijgevolg moeten de maatregelen 
worden genomen die nodig zijn om aan 
deze situatie het hoofd te bieden, waarbij 
de door de Verdragen geboden 
mogelijkheid om het aantal rechters bij het 
Gerecht van 27 tot 39 uit te breiden, ertoe
kan leiden dat op korte termijn zowel het 
aantal aanhangige zaken als de 
buitensporig lange duur van de procedures 
bij deze rechterlijke instantie wordt 
teruggebracht.

Or. en

Amendement 10
Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 bis) Een rechter moet de mogelijkheid 
hebben om in de raadkamer aan te 
kondigen dat hij een afwijkend standpunt 
wenst uit te brengen ten aanzien van het 
arrest of de overwegingen waarop het is 
gebaseerd, welk standpunt tegelijkertijd 
met het arrest wordt gepubliceerd. Deze 
mogelijkheid, die bij talrijke 
constitutionele gerechten in de Europese 
Unie en bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens reeds bestaat, kan 
het publiek doen beseffen dat er niet 
slechts één antwoord mogelijk is op de 
vraag waar het Hof voor staat, en dat er 
juridisch verantwoorde alternatieven 
denkbaar zijn, en daarmee van invloed 
zijn op de rechtsbedeling in de toekomst. 
Dat draagt bovendien bij aan een beter 
begrip en, in een rechtsstelsel dat 
grotendeels berust op rechtspraak zoals de 
Europese Unie dat kent, aan een betere 
interpretatie en toepassing aan de 
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rechtsoverwegingen van het Hof. 
Afwijkende standpunten moeten worden 
gebruikt op een manier die het nodige 
gezag van het Hof waarborgt en die geen 
afbreuk doet aan het geheim van de 
raadkamer. Zij moeten berusten op het 
initiatief en verantwoordelijkheid van de 
betrokken rechter. Tegelijkertijd kunnen 
de rechters die de meerderheid uitmaken, 
hierdoor hun beslissingen duidelijker en 
rechtlijniger motiveren De ervaring heeft 
geleerd dat het gezag van de gerechten 
waar minderheidsstandpunten kunnen 
worden uitgebracht, hierdoor niet wordt 
ondergraven, aangezien de modaliteiten 
voor het uitbrengen ervan geheel een zaak 
zijn van het betrokken gerecht.

Or. en

Amendement 11
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 bis) Zodra het aantal rechters in het 
Gerecht is verhoogd, komt uiteraard de 
kwestie van hun benoeming aan de orde. 
Wat het systeem voor de benoeming van 
rechters betreft, moeten de lidstaten tot 
overeenstemming komen over regels die 
alle waarborgen bieden voor de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en 
bekwaamheid en geschiktheid van de te 
benoemen personen, en tevens zorgen 
voor gelijkheid en evenwicht tussen de 
lidstaten waaruit deze personen afkomstig 
zijn. 

Or. pt
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Amendement 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 bis) De regeling voor benoeming van 
rechters in het Gerecht moet worden 
gewijzigd teneinde een evenwicht te laten 
uitkomen tussen de optimale  
vertegenwoordiging van alle nationale 
rechtsstelsels die wordt beoogd, en 
anderzijds de vereisten waaraan moet 
worden beantwoord van een Gerecht dat 
veeleer een structuur kent van 
gespecialiseerde kamers voor ieder gebied. 
Met het oog daarop moet de helft van de 
nieuwe rechters (dus zes ) worden 
benoemd volgens een procedure die aan 
deze behoefte aan specialisatie 
beantwoordt.

Or. en

Amendement 13
Morten Messerschmidt
namens de EFD-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 bis) In zaken van groot belang die voor 
het Hof van Justitie dienen en waarin 
fundamentele kwesties aan de orde zijn 
die raken aan de rechtsorde van de 
Europese Unie, moet een rechter de 
mogelijkheid hebben om in de raadkamer 
aan te kondigen dat hij een afwijkend 
standpunt wenst uit te brengen ten 
aanzien van het arrest of de overwegingen 
waarop het is gebaseerd, dat tegelijkertijd 
met het arrest wordt gepubliceerd. Deze 
mogelijkheid, die bij talrijke 
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constitutionele gerechten in de Europese 
Unie en bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens reeds bestaat, kan 
het publiek doen beseffen dat er niet 
slechts één antwoord mogelijk is op de 
vraag waar het Hof voor staat, en dat er 
juridisch verantwoorde alternatieven 
denkbaar zijn, en daarmee van invloed 
zijn op de rechtsbedeling in de toekomst. 
Dat draagt bovendien bij aan een beter 
begrip en, in een rechtsstelsel dat 
grotendeels berust op rechtspraak zoals de 
Europese Unie dat kent, aan een betere
interpretatie en toepassing aan de 
rechtsoverwegingen van het Hof. 
Afwijkende standpunten moeten worden 
gebruikt op een manier die het nodige 
gezag van het Hof waarborgt en die geen 
afbreuk doet aan het geheim van de 
raadkamer. Zij moeten berusten op het 
initiatief en verantwoordelijkheid van de 
betrokken rechter. Tegelijkertijd kunnen 
de rechters die de meerderheid uitmaken, 
hierdoor hun beslissingen duidelijker en 
rechtlijniger motiveren De ervaring heeft 
geleerd dat het gezag van de gerechten 
waar minderheidsstandpunten kunnen 
worden uitgebracht, hierdoor niet wordt 
ondergraven, aangezien de modaliteiten 
voor het uitbrengen ervan geheel een zaak 
zijn van het betrokken gerecht.

Or. en

Amendement 14
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 ter) Teneinde het Gerecht efficiënter te 
laten functioneren en ervoor te zorgen dat 
zaken binnen een redelijke termijn 
kunnen worden afgehandeld en berecht, 
kan het Gerecht gespecialiseerde kamers 
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instellen zodra het aantal zaken op een 
bepaald terrein zulks wettigt.

Or. pt

Amendement 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 ter) Als primair beginsel moet gelden 
dat in het Gerecht ten minste een rechter 
en ten hoogste twee rechters per 
nationaliteit van de respectieve lidstaten 
zitting hebben.

Or. en

Amendement 16
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 quater) Op het punt van interne 
organisatie van het Gerecht, moet naar 
het voorbeeld van het Hof van Justitie, het 
ambt van vicepresident worden ingevoerd, 
ter assistentie van de president.

Or. pt

Amendement 17
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quinquies (nieuw)
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Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 quinquies) Een rechter moet de 
mogelijkheid hebben om in de raadkamer 
aan te kondigen dat hij een afwijkend 
standpunt wenst uit te brengen ten 
aanzien van het arrest of de overwegingen 
waarop het is gebaseerd, welk standpunt 
tegelijkertijd met het arrest wordt 
gepubliceerd Die mogelijkheid bestaat 
reeds bij verschillende nationale en 
internationale gerechten, waarvan de 
reputatie en het gezag daardoor niet zijn 
aangetast. Dit is integendeel een oplossing 
die de rechterlijke praktijk voorthelpt, 
waarborgen biedt voor grotere 
transparantie, en de democratische 
legitimatie van de rechter versterkt, 
hetgeen in dit geval bijzonder belangrijk 
is, in aanmerking genomen dat het 
betrokken rechtsstelsel voor een 
belangrijk deel uit rechtspraak bestaat.

Or. pt

Amendement 18
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
gespecialiseerde rechtbanken op 
bevredigende wijze kunnen blijven 
functioneren bij afwezigheid van een 
rechter die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kan deelnemen, moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om aan deze 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toe te voegen.

Schrappen

Or. it
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Amendement 19
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Recital 10

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
gespecialiseerde rechtbanken op 
bevredigende wijze kunnen blijven 
functioneren bij afwezigheid van een 
rechter die, zonder zich in een toestand van 
volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kan deelnemen, moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om aan deze 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers toe 
te voegen.

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
gespecialiseerde rechtbanken op 
bevredigende wijze kunnen blijven 
functioneren bij afwezigheid van een 
rechter die, zonder zich in een toestand van 
volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kan deelnemen, moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om aan deze 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers toe 
te voegen. Wat het systeem voor de 
benoeming van rechters betreft, moeten 
de lidstaten tot overeenstemming komen 
over regels die alle waarborgen bieden 
voor de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid, en bekwaamheid en 
geschiktheid van de te benoemen 
personen, en tevens zorgen voor 
gelijkheid en evenwicht tussen de lidstaten 
waaruit deze personen afkomstig zijn.

Or. pt

Amendement 20
Morten Messerschmidt
namens de EFD-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(10 bis) Om eventuele twijfel omtrent het 
gezag van de rechters-plaatsvervangers te 
vermijden, is het van het allergrootste 
belang dat zij op zodanige wijze worden 
geselecteerd dat het gezag van het Gerecht 
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onaangetast blijft, en dat hun volledige 
onafhankelijkheid wordt gewaarborgd,

Or. en

Amendement 21
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – alinea 2

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

De vicepresident staat de president van het 
Hof bij. Hij vervangt hem ingeval deze 
verhinderd is of het presidentschap vacant 
is, of op zijn verzoek.

De vicepresident staat de president van het 
Hof bij. Hij vervangt hem ingeval deze 
verhinderd is of het presidentschap vacant 
is, of op zijn verzoek. Hij kan ook de 
plaats van de president op diens verzoek 
innemen, behalve wanneer het gaat om de 
vervulling van de in artikel 39 bedoelde 
taken, of om het voorzitten van het 
voltallige Hof en van de grote kamer.

Or. pt

Amendement 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

1 bis. Artikel 9, lid 1, wordt vervangen 
door:
"Bij de gedeeltelijke vervanging van de 
rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, 
worden beurtelings 20 en 19 rechters 
vervangen."

Or. en
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Amendement 23
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

4 bis. Aan artikel 35 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"Wanneer een rechter tijdens de 
beraadslagingen in de raadkamer van het 
Hof van Justitie te kennen geeft het niet 
eens te zijn met het te wijzen arrest of de 
overwegingen waarop dat arrest steunt, 
heeft hij het recht een afwijkend 
standpunt kenbaar te maken. Dat 
standpunt wordt tegelijk met het arrest 
gepubliceerd. De uitvoeringsbepalingen 
met betrekking tot de toelaatbaarheid en 
de nadere procedure voor het uitbrengen 
van zulk een standpunt worden geregeld 
in het Reglement voor de procesvoering 
van het Hof van Justitie."

Or. pt

Amendement 24
Morten Messerschmidt
namens de EFD-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

4 bis. Aan artikel 35 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"Wanneer een rechter  - in een zaak 
waarin fundamentele kwesties in geding 
zijn die raken aan de rechtsorde van de 
Europese Unie - tijdens de 
beraadslagingen in de raadkamer van het 
Hof van Justitie te kennen geeft het niet 
eens te zijn met het te wijzen arrest of de 
overwegingen waarop dat arrest steunt, 
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heeft hij het recht een afwijkend 
standpunt uit te brengen. Dat standpunt 
wordt tegelijk met het arrest gepubliceerd. 
De uitvoeringsbepalingen met betrekking 
tot de toelaatbaarheid en de nadere 
procedure voor het uitbrengen van zulk 
een standpunt worden geregeld in het 
Reglement voor de procesvoering van het 
Hof van Justitie."

Or. en

Amendement 25
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

6 bis. Artikel 47, lid 1, wordt vervangen 
door:
"De artikelen 9 bis, 14, en 15, artikel 17, 
leden 1, 2, 4 en 5, en artikel 18 zijn van 
toepassing op het Gerecht en zijn leden."

Or. pt

Amendement 26
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 7

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

7. In artikel 48 wordt het getal 
"zevenentwintig" vervangen door het 
getal "negenendertig".

7. Artikel 48 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Het Gerecht bestaat uit 39 rechters.

Bij de gedeeltelijke vervanging van de 
rechters, om de drie jaar, worden 
beurtelings 20 en 19 rechters vervangen."
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Or. pt

Amendement 27
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

7 bis. Aan artikel 48 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"De Raad stelt voor de verkiezing van 
extra rechters een asymmetrisch 
roulatiesysteem op. Zes van de 12 
rechtersposten worden op permanente 
basis  aan de grootste lidstaten 
toegewezen, en de overblijvende posten 
volgens toerbeurt aan de overige 
lidstaten."

Or. en

Amendement 28
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 ter (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

7 ter. Aan artikel 48 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"De lidstaten worden vertegenwoordigd 
door ten minste één rechter, maar niet 
meer dan twee rechters van hun 
nationaliteit."

Or. en

Amendement 29
Paulo Rangel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

7 bis. Aan artikel 50 wordt een nieuw 
tweede lid toegevoegd:
"Voor de afhandeling van zaken waarin 
sprake is van een grote hoeveelheid 
aanhangige procedures, kan het gerecht 
een passend aantal gespecialiseerde 
kamers instellen waaraan de procedures 
in de betrokken zaken zullen worden 
toegewezen. Het aantal gespecialiseerde 
kamers moet ten minste twee bedragen.
De huidige leden 2 en 3 van artikel 50 
worden hernummerd tot de leden 3 en 4."

Or. pt

Amendement 30
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

8. Aan artikel 62 quater wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

Schrappen

"Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen. In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze 
waarop zij hun ambt uitoefenen en de 
wijze waarop dit wordt beëindigd."
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Or. it

Amendement 31
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen. In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd.

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen.  In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd. Om het 
onaantastbare gezag van de uitspraken 
van de gespecialiseerde rechtbank te 
waarborgen, zorgen die bepalingen er 
bovendien voor dat de rechter-
plaatsvervangers dezelfde rechten 
genieten ten aanzien van hun 
beroepswerkzaamheden als de vaste 
rechters.

Or. en

Amendement 32
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
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VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen. In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd.

VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen.  In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd. Om het 
onaantastbare gezag van de uitspraken 
van de gespecialiseerde rechtbank te 
waarborgen, zorgen die bepalingen er 
bovendien voor dat de rechter-
plaatsvervangers dezelfde rechten 
genieten en tot dezelfde functies 
gerechtigd zijn als de vaste rechters.

Or. en

Amendement 33
Morten Messerschmidt
namens de EFD-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen. In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd.

Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen.  In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze waarop 
zij hun ambt uitoefenen en de wijze waarop 
dit wordt beëindigd. Om het 
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onaantastbare gezag van de uitspraken 
van de gespecialiseerde rechtbank te 
waarborgen, zorgen die bepalingen er 
bovendien voor dat de rechter-
plaatsvervangers dezelfde rechten 
genieten en tot dezelfde functies 
gerechtigd zijn als de vaste rechters.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 4 van het ontwerpadvies (PE 470.092 v01-00))

Amendement 34
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

In bijlage I bij het Protocol betreffende 
het statuut van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie wordt aan artikel 2, 
waarvan de huidige tekst lid 1 zal vormen, 
een lid 2 toegevoegd dat luidt als volgt:

Schrappen

"2. Aan de in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
rechters worden rechters-
plaatsvervangers toegevoegd om te 
voorzien in de vervanging van de rechters 
die, zonder zich in een toestand van 
volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen."

Or. it

Amendement 35
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

De punten 4, 6, 7 en 8 van artikel 1 alsook 
artikel 2 treden in werking op de eerste dag 

De punten 4, 6 en 7 van artikel 1 treden in 
werking op de eerste dag van de maand na 
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van de maand na die van de bekendmaking 
van deze verordening in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

die van de bekendmaking van deze 
verordening in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. it

Amendement 36
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

2 bis. De 12 rechters die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden benoemd, aanvaarden direct na 
hun eedsaflegging hun ambt. Zes van hen 
worden willekeurig uitgekozen en hun 
ambtstermijn eindigt zes jaar na de eerste 
gedeeltelijke vervanging van het Gerecht 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening. De ambtstermijn van de 
andere zes rechters eindigt zes jaar na de 
tweede gedeeltelijke vervanging van het 
Gerecht na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en


