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Predlog spremembe 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(1) Za okrepitev sodelovanja vseh 
sodnikov pri odločitvah velikega senata
Sodišča je treba povečati število tistih, ki 
lahko sodelujejo v tej sestavi, in ukiniti 
sistematično sodelovanje predsednikov 
senatov petih sodnikov.

(1) Za zagotovitev širšega sodelovanja 
vseh sodnikov in da se jim omogoči 
pogostejše sodelovanje pri zadevah, 
predloženih velikemu senatu Sodišča, je 
treba povečati število tistih, ki lahko 
sodelujejo v tej sestavi, in ukiniti 
sistematično sodelovanje predsednikov 
senatov petih sodnikov.

Or. en

Predlog spremembe 6
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(1a) Dodatni viri bi lahko zagotovili 
priložnost za reorganizacijo postopkov v 
kategoriji ,,drugih zadev“ po prednostnem 
vrstnem redu, zlasti tistih s področja 
konkurence, pri katerih je potrebna 
posebna pozornost, da se upoštevajo 
razumni roki.

Or. el

Predlog spremembe 7
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(1b) Povečanje števila sodnikov ni dovolj, 
da bi se odpravili zaostanki. Z nekaterimi 
senati je treba upravljati tudi po bolj 
specializiranih usmeritvah, s čimer bi se 
izboljšala prožnosti in učinkovitost 
Splošnega sodišča.  

Or. el

Predlog spremembe 8
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9) Zato je treba sprejeti potrebne ukrepe 
za odpravo tega položaja, možnost 
povečanja števila sodnikov Splošnega 
sodišča, določena v Pogodbah, pa je taka, 
da omogoča hitro zmanjšanje števila 
nerešenih zadev in skrajšanje čezmernega 
trajanja postopkov na tem sodišču.

(9) Zato je treba sprejeti potrebne ukrepe 
za odpravo tega položaja, možnost 
povečanja števila sodnikov Splošnega 
sodišča, določena v Pogodbah, pa je taka, 
da omogoča hitro zmanjšanje števila 
nerešenih zadev in skrajšanje čezmernega 
trajanja postopkov na tem sodišču. 
Podobno bi učinkovitejša razporeditev 
pripada zadev Splošnega sodišča med 
ustrezne senate lahko znatno omejila 
zamude pri postopkih.

Or. el

Predlog spremembe 9
Andrew Duff, Alexandra Thein
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9) Zato je treba sprejeti potrebne ukrepe 
za odpravo tega položaja, možnost 
povečanja števila sodnikov Splošnega 
sodišča, določena v Pogodbah, pa je taka, 
da omogoča hitro zmanjšanje števila 
nerešenih zadev in skrajšanje čezmernega 
trajanja postopkov na tem sodišču.

(9) Zato je treba sprejeti potrebne ukrepe 
za odpravo tega položaja, možnost 
povečanja števila sodnikov Splošnega 
sodišča s 27 na 39, določena v Pogodbah, 
pa je taka, da omogoča hitro zmanjšanje 
števila nerešenih zadev in skrajšanje 
čezmernega trajanja postopkov na tem 
sodišču.

Or. en

Predlog spremembe 10
Alexandra Thein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9a) Sodniki bi morali imeti možnost, da 
med odločanjem Sodišča napovejo, da 
nameravajo podati ločeno mnenje k sodbi 
ali njeni obrazložitvi, ki se ga objavi 
skupaj s sodbo. Ta možnost, ki jo poznajo 
številna ustavna sodišča držav članic 
Evropske unije in Evropsko sodišče za 
človekove pravice, zagotavlja, da se 
javnost zaveda dejstva, da ni samo enega 
odgovora na vprašanje, ki ga obravnava 
Sodišče, in da so možne druge pravno 
veljavne možnosti, kar lahko vpliva na 
prihodnjo sodno prasko. Poleg tega 
prispeva k boljšemu razumevanju ter – v 
pravnem sistemu, ki pretežno temelji na 
sodni praksi, kot to velja za Evropsko 
unijo – boljši razlagi in uporabi 
ugotovitev sodišča. Ločena mnenja je 
treba uporabljati tako, da je zagotovljena 
potrebna avtoriteta Sodišča in da se ne 
ogrozi tajnost odločanja. Biti morajo 
izključno pobuda in odgovornost 
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zadevnega sodnika. Obenem ta mnenja 
omogočajo večini, da jasno in neposredno 
poda razloge za svojo odločitev. Izkušnje 
so pokazale, da ta poročila ne 
spodkopavajo ugleda sodišč, ki omogočajo 
njihovo podajanje, saj so načini njihovega 
podajanja v celoti prepuščeni zadevnim 
sodiščem.

Or. en

Predlog spremembe 11
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9a) Po tem ko se bo povečalo število 
sodnikov Splošnega sodišča, se bo seveda 
pojavilo vprašanje njihovega imenovanja. 
Kar zadeva sistem imenovanja sodnikov bi 
se morale države članice dogovoriti o 
pravilih, ki v celoti zagotavljajo 
neodvisnost in nepristranskost ter 
usposobljenost in primernost imenovanih 
oseb, pa tudi enakopravnost in 
uravnoteženost glede na države članice 
izvora. 

Or. pt

Predlog spremembe 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9a) Ureditev imenovanja sodnikov 
Splošnega sodišča bi bilo treba 
spremeniti, da bi odražala ravnotežje med 
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ciljem čim boljšega zagotavljanja 
zastopanosti vseh nacionalnih pravnih 
sistemov in potrebo po izpolnjevanju 
zahtev Splošnega sodišča, ki je 
strukturirano bolj na način 
specializiranih senatov po vsebinskih 
področjih. Zato bi morala biti polovica 
novih sodnikov (torej šest) imenovana v 
skladu s postopkom, ki ustreza tej potrebi 
po specializaciji.

Or. en

Predlog spremembe 13
Morten Messerschmidt
v imenu skupine EFD

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9a) V pomembnejših zadevah, ki so v 
obravnavi pred Sodiščem, in sicer v 
zadevah, povezanih s temeljnimi vprašanji 
pravnega reda Evropske unije, bi morala 
obstajati možnost, da sodnik med 
odločanjem Sodišča napove, da namerava 
podati ločeno mnenje k sodbi ali njeni 
obrazložitvi, ki se ga objavi skupaj s 
sodbo. Ta možnost, ki jo poznajo številna 
ustavna sodišča držav članic Evropske 
unije in Evropsko sodišče za človekove 
pravice, zagotavlja, da se javnost zaveda 
dejstva, da ni samo enega odgovora na 
vprašanje, ki ga obravnava Sodišče, in da 
so možne druge pravno veljavne možnosti, 
kar lahko vpliva na prihodnjo sodno 
prasko. Poleg tega prispeva k boljšemu 
razumevanju ter – v pravnem sistemu, ki 
pretežno temelji na sodni praksi, kot to 
velja za Evropsko unijo – boljši razlagi in 
uporabi ugotovitev sodišča. Ločena 
mnenja je treba uporabljati tako, da je 
zagotovljena potrebna avtoriteta Sodišča 
in da se ne ogrozi tajnost odločanja. Biti 
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morajo izključno pobuda in odgovornost 
zadevnega sodnika. Obenem ta mnenja 
omogočajo večini, da jasno in neposredno 
poda razloge za svojo odločitev. Izkušnje 
so pokazale, da ta poročila ne 
spodkopavajo ugleda sodišč, ki omogočajo 
njihovo podajanje, saj so načini njihovega 
podajanja v celoti prepuščeni zadevnim 
sodiščem.

Or. en

Predlog spremembe 14
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9b) Da se Splošnemu sodišču omogoči 
učinkovitejše delovanje in zagotovi, da se 
postopki obravnavajo in se o njih razsodi 
v razumnem času, lahko Splošno sodišče 
oblikuje specializirane senate, če število 
postopkov na določenem področju to 
upravičuje.

Or. pt

Predlog spremembe 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9b) Temeljno načelo bi moralo biti, da 
Splošno sodišče vključuje vsaj enega in 
največ dva sodnika z državljanstvom vsake 
države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 16
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9c) Kar zadeva notranjo organizacijo 
Splošnega sodišča bi bilo treba ustanoviti 
urad podpredsednika, na podlagi pristopa, 
sprejetega za Sodišče Evropske unije, da 
se tako pomaga predsedniku.

Or. pt

Predlog spremembe 17
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 d (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9d) V postopkih pred Sodiščem bi morali 
imeti sodniki možnost, da med odločanjem 
Sodišča napovejo, da nameravajo podati 
ločeno mnenje k sodbi ali njeni 
obrazložitvi, ki se ga objavi skupaj s 
sodbo. Takšna možnost obstaja na več 
nacionalnih in mednarodnih sodiščih, 
njihov ugled in avtoriteta pa zaradi tega 
nista bila ogrožena. Ravno nasprotno, gre 
za rešitev, ki pomaga pri napredovanju 
sodne prakse, ponuja zagotovila za večjo 
preglednost in služi za krepitev 
demokratične legitimnosti sodišč, kar je v 
tem primeru izjemno pomembno, glede na 
to, da je sodna praksa močna sestavina 
tega sodnega sistema.

Or. pt
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Predlog spremembe 18
Roberto Gualtieri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(10) Da bi specializirana sodišča lahko še 
naprej zadovoljivo delovala ob zadržanosti 
sodnika, ki sicer ni v stanju invalidnosti, 
ki se šteje za popolno, vendar dlje časa ne 
more sodelovati pri reševanju zadev, je 
treba predvideti možnost, da se tem 
sodiščem dodelijo začasni sodniki.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 19
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(10) Da bi specializirana sodišča lahko še 
naprej zadovoljivo delovala ob zadržanosti 
sodnika, ki sicer ni v stanju invalidnosti, ki 
se šteje za popolno, vendar dlje časa ne 
more sodelovati pri reševanju zadev, je 
treba predvideti možnost, da se tem 
sodiščem dodelijo začasni sodniki.

(10) Da bi specializirana sodišča lahko še 
naprej zadovoljivo delovala ob zadržanosti 
sodnika, ki sicer ni v stanju invalidnosti, ki 
se šteje za popolno, vendar dlje časa ne 
more sodelovati pri reševanju zadev, je 
treba predvideti možnost, da se tem 
sodiščem dodelijo začasni sodniki.
Imenovanje sodnikov bi moralo v vseh 
pogledih zagotavljati neodvisnost in 
nepristranskost ter usposobljenost in 
primernost imenovanih oseb, pa tudi 
poskrbeti za enakopravnost in 
uravnoteženost glede na države članice 
izvora.

Or. pt
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Predlog spremembe 20
Morten Messerschmidt
v imenu skupine EFD

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(10a) Da se prepreči morebitne dvome 
glede avtoritete začasnih sodnikov, je 
izjemno pomembno, da so ti izvoljen na 
način, ki ne ogroža avtoritete sodišča in 
zagotavlja njihovo popolno neodvisnost.

Or. en

Predlog spremembe 21
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – pododstavek 2

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

Podpredsednik pomaga predsedniku 
Sodišča. Nadomešča ga, če je zadržan, če 
je mesto predsednika izpraznjeno, ali na 
njegovo zahtevo.

 Podpredsednik pomaga predsedniku 
Sodišča. Nadomešča ga, če je zadržan ali
če je mesto predsednika izpraznjeno.
Nadomešča ga lahko tudi na 
predsednikovo zahtevo, razen v primerih, 
ko je treba izvajati naloge iz člena 39 ali 
predsedovati občni seji in velikemu 
senatu.

Or. pt

Predlog spremembe 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
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Osnutek Sodišča Predlog spremembe

1a. Prvi odstavek člena 9 se nadomesti z 
naslednjim:
„Ko se vsaka tri leta izvede delna 
zamenjava sodnikov, se izmenično 
zamenja dvajset in devetnajst sodnikov.“.

Or. en

Predlog spremembe 23
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

4a. V členu 35 se doda naslednji odstavek:
„Kadar sodnik med posvetovanjem 
Sodišča izrazi svoje nestrinjanje s sodbo, 
ki bo izrečena, ali z obrazložitvijo te sodbe, 
potem je upravičen, da poda ločeno 
mnenje. To mnenje se objavi skupaj s 
sodbo. V poslovniku Sodišča se določijo 
izvedbena pravila o dopustnosti teh mnenj 
in podroben postopek njihovega 
podajanja.“

Or. pt

Predlog spremembe 24
Morten Messerschmidt
v imenu skupine EFD

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

4a. V členu 35 se doda naslednji odstavek:
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„V zadevah, ki so povezane s temeljnimi 
vprašanji pravnega reda Evropske unije, 
ima sodnik, kadar med odločanjem 
Sodišča izrazi svoje nestrinjanje s sodbo, 
ki bo izrečena, ali obrazložitvijo sodbe, 
pravico podati ločeno mnenje. To mnenje 
se objavi skupaj s sodbo. V poslovniku 
Sodišča se določijo izvedbena pravila o 
dopustnosti ter podroben postopek 
podajanja teh mnenj.“.

Or. en

Predlog spremembe 25
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

6a. Prvi odstavek člena 47 se nadomesti z 
naslednjim:
Členi 9a, 14 in 15, prvi, drugi, četrti in 
peti odstavek člena 17 ter člen 18 se 
uporabljajo za Splošno sodišče in njegove 
člane.

Or. pt

Predlog spremembe 26
Paulo Rangel

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 7

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

7. V členu 48 se beseda ,,sedemindvajset“
nadomesti z besedo ,,devetintrideset“.

7. Člen 48 se nadomesti z naslednjim:

„Splošno sodišče ima devetintrideset
sodnikov.
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Ko se vsaka tri leta izvede delna 
zamenjava sodnikov, se izmenično 
zamenja dvajset in devetnajst sodnikov.“

Or. pt

Predlog spremembe 27
Tadeusz Zwiefka

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

7a. V členu 48 se doda naslednji odstavek:
Svet pripravi seznam asimetričnih menjav 
za volitve dodatnih sodnikov. Mesta šestih 
od dvanajstih sodnikov se za stalno 
dodelijo največjim državam članicam, 
preostala pa se dodeljujejo ostalim 
državam članicam po načelu rotacije.

Or. en

Predlog spremembe 28
Tadeusz Zwiefka

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

7b. V členu 48 se doda naslednji odstavek:
Države članice predstavlja najmanj eden 
in največ dva sodnika z njihovim 
državljanstvom.

Or. en

Predlog spremembe 29
Paulo Rangel
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

7a. V členu 50 se doda naslednji novi 
drugi odstavek:
Za obravnavanje področij, na katerih je 
veliko število odprtih zadev, lahko Splošno 
sodišče oblikuje ustrezno število 
specializiranih senatov, katerim se 
dodelijo postopki na zadevnih področjih. 
Število specializiranih senatov ne sme biti 
manjše od dveh.
Sedanji drugi in tretji odstavek člena 50 
postaneta tretji in četrti odstavek.

Or. pt

Predlog spremembe 30
Roberto Gualtieri

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

8. Člen 62c se dopolni s tem odstavkom: črtano
,,Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v 
stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, 
vendar dolgotrajno ne morejo sodelovati 
pri odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha.“

Or. it
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Predlog spremembe 31
Tadeusz Zwiefka

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri 
odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha.

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri 
odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha. Da se 
zagotovi neokrnjena avtoriteta sodb 
Sodišča, te določbe zagotovijo tudi, da 
začasni sodniki uživajo enake pravice kot 
stalni sodniki kar zadeva njihove poklicne 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 32
Andrew Duff

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri 

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri 
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odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha.

odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha. Te 
določbe zagotavljajo tudi, da začasni 
sodniki uživajo primerljive pravice in da 
so upravičeni prevzeti iste funkcije kot 
stalni sodniki, da se zagotovi neokrnjena 
avtoriteta sodb Sodišča.

Or. en

Predlog spremembe 33
Morten Messerschmidt
v imenu skupine EFD

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri
odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha.

Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v stanju 
invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar 
dolgotrajno ne morejo sodelovati pri
odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha. Te 
določbe zagotavljajo tudi, da začasni 
sodniki uživajo enake pravice in da so 
upravičeni prevzeti iste funkcije kot stalni 
sodniki, da se zagotovi neokrnjena 
avtoriteta sodb Sodišča.

Or. en

(Predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 4 iz osnutka mnenja (PE 470.092 v01-
00).)
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Predlog spremembe 34
Roberto Gualtieri

Predlog uredbe
Člen 2

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

V Prilogi I k Protokolu o statutu Sodišča 
Evropske unije se člen 2, katerega 
trenutno besedilo postane odstavek 1, 
dopolni z odstavkom 2 tako:

črtano

„2. Sodnikom iz odstavka 1, prvi 
pododstavek, se pridružijo začasni sodniki 
za nadomeščanje tistih, ki sicer niso v 
stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, 
vendar dolgotrajno ne morejo sodelovati 
pri reševanju zadev.“

Or. it

Predlog spremembe 35
Roberto Gualtieri

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

Točke 4, 6, 7 in 8 člena 1 ter člen 2
začnejo veljati prvi dan meseca, ki sledi 
mesecu objave te uredbe v Uradnem listu 
Evropske unije.

Točke 4, 6 in 7 člena 1 začnejo veljati prvi 
dan meseca, ki sledi mesecu objave te 
uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

Or. it

Predlog spremembe 36
Andrew Duff

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
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Osnutek Sodišča Predlog spremembe

2a. Dvanajst sodnikov, imenovanih po 
začetku veljavnosti te uredbe, nastopi 
funkcijo takoj po njihovi svečani prisegi. 
Šest izmed njih je izbrano naključno in 
njihov mandat se konča šest let po prvi 
delni zamenjavi v sestavi Splošnega 
sodišča po začetku veljavnosti te uredbe. 
Mandat drugih šestih sodnikov se konča 
šest let po drugi delni zamenjavi v sestavi 
Splošnega sodišča po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en


