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Alteração 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 1

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(1) A fim de reforçar a participação de 
todos os juízes nas decisões da Grande 
Secção do Tribunal de Justiça, impõe-se 
aumentar o número de juízes que podem 
participar nessa formação e suprimir a 
participação sistemática dos presidentes 
das secções de cinco juízes.

(1) A fim de proporcionar uma maior
participação de todos os juízes e de lhes 
permitir decidir mais frequentemente em 
processos atribuídos à Grande Secção do 
Tribunal de Justiça, impõe-se aumentar o 
número de juízes que podem participar 
nessa formação e suprimir a participação 
sistemática dos presidentes das secções de 
cinco juízes.

Or. en

Alteração 6
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(1-A) Maiores recursos poderiam 
proporcionar uma oportunidade para 
reorganizar os processos na categoria 
"outros processos" por ordem de 
prioridade, em especial, processos de 
concorrência, em que há que tomar 
especial cuidado para respeitar prazos 
razoáveis;

Or. el
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Alteração 7
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(1-B) Um aumento do número de juízes 
não é suficiente para resolver os atrasos. 
É também necessário que algumas das 
secções funcionem segundo linhas mais 
especializadas, melhorando a flexibilidade 
e o rendimento do Tribunal Geral;  

Or. el

Alteração 8
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Considerando 9

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9) Importa, em consequência, tomar as 
medidas que se impõem para fazer face a 
esta situação, sendo a possibilidade, 
prevista pelos Tratados, de aumentar o 
número de juízes do Tribunal Geral 
susceptível de permitir reduzir, a curto 
prazo, tanto o volume dos processos 
pendentes como a duração excessiva dos 
processos perante esta jurisdição.

(9) Importa, em consequência, tomar as 
medidas que se impõem para fazer face a 
esta situação, sendo a possibilidade, 
prevista pelos Tratados, de aumentar o 
número de juízes do Tribunal Geral 
susceptível de permitir reduzir, a curto 
prazo, tanto o volume dos processos 
pendentes como a duração excessiva dos 
processos perante esta jurisdição. Da 
mesma forma, uma atribuição mais eficaz 
do volume de trabalho do Tribunal Geral 
às secções adequadas poderia limitar 
significativamente os atrasos processuais.

Or. el

Alteração 9
Andrew Duff, Alexandra Thein
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9) Importa, em consequência, tomar as 
medidas que se impõem para fazer face a 
esta situação, sendo a possibilidade, 
prevista pelos Tratados, de aumentar o 
número de juízes do Tribunal Geral 
susceptível de permitir reduzir, a curto 
prazo, tanto o volume dos processos 
pendentes como a duração excessiva dos 
processos perante esta jurisdição.

(9) Importa, em consequência, tomar as 
medidas que se impõem para fazer face a 
esta situação, sendo a possibilidade, 
prevista pelos Tratados, de aumentar o 
número de juízes do Tribunal Geral de 27 
para 29 susceptível de permitir reduzir, a 
curto prazo, tanto o volume dos processos 
pendentes como a duração excessiva dos 
processos perante esta jurisdição.

Or. en

Alteração 10
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-A) Deveria haver a possibilidade de um 
juiz anunciar, durante as deliberações do 
Tribunal, que pretende emitir um voto de 
vencido quanto ao acórdão ou aos 
fundamentos em que se baseia, a publicar 
juntamente com o acórdão. Esta 
possibilidade, que existe em numerosos 
tribunais constitucionais da União 
Europeia e no Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, assegura que o 
público tenha conhecimento do facto de 
que não existe uma resposta única para a 
questão pendente perante o Tribunal e 
que são concebíveis alternativas 
juridicamente sólidas, podendo assim ter 
uma influência sobre a futura prática 
judicial. Contribui, além disso, para uma 
melhor compreensão, e num sistema 
jurídico que se baseia em grande medida 
na jurisprudência, como o da União 
Europeia, para uma melhor interpretação 
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e aplicação das conclusões do Tribunal. 
Os votos de vencido devem ser utilizados 
de maneira que assegure a necessária 
autoridade do Tribunal e não comprometa 
o sigilo das deliberações. Devem ser da 
iniciativa e responsabilidade exclusiva do 
juiz em causa. Simultaneamente, 
permitem à maioria apresentar os 
fundamentos da sua decisão de forma 
clara e precisa. A experiência demonstrou 
que não sapam. a reputação dos tribunais 
em que são emitidos, uma vez que as 
modalidades da sua emissão são uma 
questão a apreciar exclusivamente pelo  
tribunal em causa.

Or. en

Alteração 11
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

9-A. Na sequência do aumento do número 
de juízes do Tribunal Geral, colocar-se-á 
naturalmente o problema da respectiva 
designação. No que respeita ao sistema de 
designação dos juízes, é importante que os 
Estados-Membros acordem entre si regras 
que possam oferecer todas as garantias 
em matéria de independência e 
imparcialidade, de competência e 
capacidade das pessoas designadas e, bem 
assim, de igualdade e equilíbrio na 
proveniência dos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 12
Andrew Duff, Alexandra Thein
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Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-A) O sistema de nomeação de juízes 
para o Tribunal Geral deve ser 
modificado a fim de reflectir um 
equilíbrio entre o objectivo de assegurar a 
melhor representação possível de todos os 
sistemas jurídicos nacionais e a 
necessidade de responder às exigências de 
um Tribunal Geral, o qual se estrutura 
mais em termos de secções especializadas 
para cada assunto.

Or. en

Alteração 13
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo EFD

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-A) Em processos de grande 
importância perante o Tribunal de 
Justiça, nomeadamente processos 
relativos a questões fundamentais 
relacionadas com a ordem jurídica da 
União Europeia, os juízes devem ter a 
possibilidade de anunciar, durante as 
deliberações do Tribunal, que pretendem 
emitir um voto de vencido quanto à 
decisão ou aos fundamentos em que esta 
se baseia, a publicar conjuntamente com 
o acórdão. Esta possibilidade, que existe 
em numerosos tribunais constitucionais 
da União Europeia e no Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, 
assegura que o público tenha 
conhecimento do facto de que não existe 
uma resposta única para a questão 
pendente perante o Tribunal e que são 
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concebíveis alternativas juridicamente 
sólidas, podendo assim ter uma influência 
sobre a futura prática judicial. Contribui, 
além disso, para uma melhor 
compreensão, e num sistema jurídico que 
se baseia em grande medida na 
jurisprudência, como o da União 
Europeia, para uma melhor interpretação 
e aplicação das conclusões do Tribunal.
Os votos de vencido devem ser utilizados 
de maneira que assegure a necessária 
autoridade do Tribunal e não comprometa 
o sigilo das deliberações. Devem ser da 
iniciativa e responsabilidade exclusiva do 
juiz em causa. Simultaneamente, 
permitem à maioria apresentar os 
fundamentos da sua decisão de forma 
clara e precisa. A experiência demonstrou 
que não sapam. a reputação dos tribunais 
em que são emitidos, uma vez que as 
modalidades da sua emissão são uma 
questão  a apreciar exclusivamente pelo 
tribunal em causa.

Or. en

Alteração 14
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-B) Por forma a reforçar a eficácia do 
funcionamento do Tribunal Geral e a 
assegurar a tramitação e julgamento dos 
processos dentro de um prazo razoável, 
introduz-se ainda a possibilidade de o 
Tribunal Geral criar secções 
especializadas, sempre que tal se afigure 
conveniente em função do número de 
processos existente num domínio 
determinado. 

Or. pt
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Alteração 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-B) O princípio de base deve ser o de 
que o Tribunal Geral incluirá, no 
mínimo, um juiz e, no máximo, dois juízes 
da nacionalidade de cada Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 16
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-C) No que respeita à organização 
interna do Tribunal Geral, deverá ser 
criado o cargo de Vice-Presidente, 
seguindo a abordagem adoptada para o 
Tribunal de Justiça, encarregado de 
assistir o seu Presidente;

Or. pt

Alteração 17
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Considerando 9-D (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

9-D. Nos processos perante o Tribunal de 
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Justiça, os juízes devem ter a possibilidade 
de anunciar, durante as deliberações do 
Tribunal, que pretendem emitir um voto 
de vencido quanto à decisão ou aos 
fundamentos em que esta se baseia, a 
publicar conjuntamente com o acórdão. 
Esta possibilidade existe em vários 
tribunais nacionais e internacionais, não 
tendo a respectiva reputação e autoridade 
sido afectada por esse facto. Pelo 
contrário, trata-se de uma solução que 
contribui para a evolução da 
jurisprudência, oferece garantias de 
maior transparência e contribui para 
reforçar a legitimidade democrática dos 
tribunais, o que é particularmente 
relevante tendo em conta que está em 
causa um sistema jurídico com uma forte 
componente jurisprudencial.

Or. pt

Alteração 18
Roberto Gualtieri

Proposta de regulamento
Considerando 10

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(10) A fim de que os tribunais 
especializados possam continuar a 
funcionar de maneira satisfatória em caso 
de ausência de um juiz que, embora não 
se encontre numa situação de invalidez 
considerada total, está impedido de 
participar no julgamento dos processos 
durante um lapso de tempo prolongado, 
há que prever a possibilidade de serem 
associados a esses tribunais juízes 
interinos.

Suprimido

Or. it
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Alteração 19
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Considerando 10

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(10) A fim de que os tribunais 
especializados possam continuar a 
funcionar de maneira satisfatória em caso 
de ausência de um juiz que, embora não se 
encontre numa situação de invalidez 
considerada total, está impedido de 
participar no julgamento dos processos 
durante um lapso de tempo prolongado, há 
que prever a possibilidade de serem 
associados a esses tribunais juízes 
interinos.

(10) A fim de que os tribunais 
especializados possam continuar a 
funcionar de maneira satisfatória em caso 
de ausência de um juiz que, embora não se 
encontre numa situação de invalidez 
considerada total, está impedido de 
participar no julgamento dos processos 
durante um lapso de tempo prolongado, há 
que prever a possibilidade de serem 
associados a esses tribunais juízes 
interinos. A designação de juízes interinos 
deve oferecer todas as garantias no que 
respeita à independência, imparcialidade, 
competência e adequação para as funções 
das pessoas designada e, bem assim, de 
igualdade e o equilíbrio na proveniência 
dos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 20
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo EFD

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(10-A) A fim de evitar quaisquer dúvidas 
quanto à autoridade dos juízes interinos, é 
da maior importância que sejam eleitos de 
maneira que não comprometa a 
autoridade do Tribunal e que assegure a 
total independência dos mesmos.

Or. en



PE475.880v02-00 12/20 AM\883510PT.doc

PT

Alteração 21
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – parágrafo 2

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

O vice-presidente assiste o presidente do 
Tribunal de Justiça.  O vice-presidente 
assiste o presidente do Tribunal de Justiça. 
Substitui-o em caso de impedimento ou de 
vacatura da presidência, ou a pedido do 
presidente.

O vice-presidente assiste o presidente do 
Tribunal de Justiça. Substitui-o em caso de 
impedimento ou de vacatura da 
presidência. Pode igualmente substituir o 
Presidente a pedido deste, salvo quando 
esteja em causa o exercício das funções 
referidas no artigo 39.º e a presidência do 
Tribunal Pleno e da Grande Secção.

Or. pt

Alteração 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

1-A. O artigo 9.o, primeiro parágrafo, é 
substituído pelo texto seguinte:
"A substituição parcial dos juízes, que se 
realiza de três em três anos, incide 
alternadamente em 20 e 19 juízes"

Or. en

Alteração 23
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
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Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

4-A. Ao artigo 35º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Quando um Juiz tiver declarado, nas 
deliberações do Tribunal de Justiça, o seu 
desacordo com a decisão a proferir ou 
com os fundamentos em que esta se 
baseia, terá o direito de emitir um voto de 
vencido. Este será publicado 
conjuntamente com o acórdão. As regras 
de aplicação relacionadas com a 
admissibilidade e procedimento detalhado 
para a emissão desses votos serão 
estabelecidas no Regulamento de 
Processo do Tribunal de Justiça."

Or. pt

Alteração 24
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo EFD

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

4-A. Ao artigo 35.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
" Em processos relativos a questões 
fundamentais atinentes à ordem jurídica 
da União Europeia, quando um Juiz tiver 
declarado, nas deliberações do Tribunal 
de Justiça, o seu desacordo com a decisão 
a proferir ou com os fundamentos em que 
esta se baseia, terá o direito de emitir um 
voto de vencido. Este será publicado 
conjuntamente com o acórdão. As regras 
de aplicação relacionadas com a 
admissibilidade e procedimento detalhado 
para a emissão desses votos serão 
estabelecidas no Regulamento de 
Processo."
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Or. en

Alteração 25
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

6-A. O artigo 47.o, primeiro parágrafo, é 
substituído pelo texto seguinte:
«Os artigos 9.º-A, 14.º e 15.º , o artigo 
17.º, primeiro, segundo, quarto e quinto 
parágrafos, e o artigo 18.º aplicam-se ao 
Tribunal Geral e aos seus membros».

Or. pt

Alteração 26
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

7. No artigo 48.°, o número «vinte e sete» 
é substituído pelo número «trinta e nove».

7. O artigo 48.º passa a ter a seguinte 
redacção:
«O Tribunal Geral é composto por 39 
juízes.

A substituição parcial dos juízes, que se 
realiza de três em três anos, incide 
alternadamente em 20 e 19 juízes.»

Or. pt

Alteração 27
Tadeusz Zwiefka
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

7-A. Ao artigo 48.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
O Conselho procederá à elaboração de 
uma lista de rotação assimétrica para a 
eleição dos juízes adicionais. Seis dos doze 
lugares de juízes serão atribuídos aos 
maiores Estados-Membros numa base 
permanente, e os restantes serão 
atribuídos aos outros Estados-Membros 
numa base rotativa.

Or. en

Alteração 28
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-B (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

7-B. Ao artigo 48.º, é aditado o seguinte 
número:
Os Estados-Membros serão representados 
no mínimo por um juiz, e por não mais 
que dois juízes que tenham a sua 
nacionalidade.

Or. en

Alteração 29
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
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Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

7-A. Ao artigo 50.º é aditado o seguinte 
novo segundo parágrafo:
«Para o tratamento das matérias em que 
existe um contencioso quantitativamente 
importante, o Tribunal Geral pode 
estabelecer um número adequado de 
secções especializadas a que são 
atribuídos os processos nas matérias em 
questão. O número de secções 
especializadas não pode ser inferior a 
dois. Os actuais segundo e terceiro 
parágrafos do artigo 50.º passam a 
constituir o terceiro e o quarto 
parágrafos.». 

Or. pt

Alteração 30
Roberto Gualtieri

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

8. O artigo 62.°-C é completado pelo 
parágrafo seguinte:

Suprimido

«O Parlamento e o Conselho, decidindo 
em conformidade com o artigo 257.° 
TFUE, podem nomear juízes interinos 
para os tribunais especializados, a fim de 
suprir a ausência de juízes que, embora 
não estejam numa situação de invalidez 
considerada total, estão impedidos de 
forma prolongada de participar no 
julgamento dos processos. Nesse caso, o 
Parlamento e o Conselho determinam as 
condições em que os juízes interinos são 
nomeados, os seus direitos e deveres, as 
modalidades segundo as quais exercem as 
suas funções e as circunstâncias em que é 
posto termo a estas».
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Or. it

Alteração 31
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

«O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 
podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos. 
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 
estas».

«O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 
podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos 
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 
estas. A fim de garantir a autoridade 
plena das decisões do Tribunal, essas 
disposições assegurarão ainda que os 
juízes interinos gozem dos mesmos 
direitos, no que respeita às suas 
actividades profissionais, que os juízes 
permanentes.»

Or. en

Alteração 32
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

«O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 

O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 
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podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos. 
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 
estas».

podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos.
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 
estas». Essas disposições assegurarão 
ainda que os juízes interinos gozem de 
direitos comparáveis e tenham capacidade 
para assumir as mesmas funções que os 
juízes permanentes, a fim de garantir a 
autoridade plena das decisões do 
Tribunal.

Or. en

Alteração 33
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo EFD

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

«O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 
podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos. 
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 

O Parlamento e o Conselho, decidindo em 
conformidade com o artigo 257.° TFUE, 
podem nomear juízes interinos para os 
tribunais especializados, a fim de suprir a 
ausência de juízes que, embora não estejam 
numa situação de invalidez considerada 
total, estão impedidos de forma prolongada 
de participar no julgamento dos processos. 
Nesse caso, o Parlamento e o Conselho 
determinam as condições em que os juízes 
interinos são nomeados, os seus direitos e 
deveres, as modalidades segundo as quais 
exercem as suas funções e as 
circunstâncias em que é posto termo a 
estas». Essas disposições assegurarão 
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estas». ainda que os juízes interinos gozem de 
direitos comparáveis e tenham capacidade 
para assumir as mesmas funções que os 
juízes permanentes, a fim de garantir a 
autoridade plena das decisões do 
Tribunal.

Or. en

(Esta alteração substitui a alteração 4 do projecto de parecer (PE 470.092 v01-00))

Alteração 34
Roberto Gualtieri

Proposta de regulamento
Artigo 2

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

No anexo I do Protocolo relativo ao 
Estatuto do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, o artigo 2.°, cujo texto actual 
passará a constituir o n.° 1, é completado 
por um n.° 2 com a seguinte redacção: «2.

Suprimido

«2. São associados juízes interinos aos 
juízes referidos no n.° 1, primeiro 
parágrafo, a fim de suprir a ausência de 
juízes que, embora não estejam numa 
situação de invalidez considerada total, 
estão impedidos de forma prolongada de 
participar no julgamento dos processos.»

Or. it

Alteração 35
Roberto Gualtieri

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

Os pontos 4, 6, 7 e 8 do artigo 1.° bem 
como o artigo 2.° entram em vigor no 
primeiro dia do mês subsequente à 

Os pontos 4, 6 e 7 do artigo 1.°  entram em 
vigor no primeiro dia do mês subsequente à 
publicação do presente regulamento no 
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publicação do presente regulamento no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Jornal Oficial da União Europeia.

Or. it

Alteração 36
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

2-A. Os 12 juízes nomeados na sequência 
da entrada em vigor do presente 
regulamento entram em funções 
imediatamente após a sua prestação de 
juramento. Seis destes juízes são 
sorteados e o seu mandato cessa seis anos 
após a primeira substituição parcial do 
Tribunal Geral seguinte à entrada em 
vigor do presente regulamento. O 
mandato dos outros seis juízes cessa seis 
anos após a segunda substituição parcial 
do Tribunal Geral seguinte à entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en


