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Ändringsförslag 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Utkast till förordning
Skäl 1

Domstolens förslag Ändringsförslag

(1) För att öka möjligheten för samtliga 
domare att delta i avgöranden i domstolens 
stora avdelning ska antalet domare som 
kan ingå i denna sammansättning ökas och 
kravet på att ordförandena på avdelningar 
med fem domare systematiskt ska delta 
upphävas.

(1) För att skapa fler tillfällen då samtliga 
domare medverkar i avgöranden och låta 
dem delta oftare i mål som hänskjuts till 
domstolens stora avdelning, bör antalet 
domare som kan ingå i denna 
sammansättning ökas och kravet på att 
ordförandena på avdelningar med fem 
domare systematiskt ska delta upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 6
Marietta Giannakou

Utkast till förordning
Skäl 1a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(1a) Ökade resurser skulle kunna erbjuda 
en möjlighet att omorganisera 
förfarandena inom kategorin ”andra 
mål” och avgöra ärendena i 
prioriteringsordning, i synnerhet 
konkurrensmål, i vilka det krävs särskild 
vaksamhet så att principen om skälig 
handläggningstid beaktas.

Or. el

Ändringsförslag 7
Marietta Giannakou

Utkast till förordning
Skäl 1b (nytt)
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Domstolens förslag Ändringsförslag

(1b) Att öka antalet domare är inte 
tillräckligt för att avhjälpa dröjsmålen i 
handläggningen. Vissa av avdelningarna 
måste också arbeta mer specialiserat och 
tribunalens flexibilitet och produktivitet 
måste förbättras.

Or. el

Ändringsförslag 8
Marietta Giannakou

Utkast till förordning
Skäl 9

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9) Följaktligen bör nödvändiga åtgärder 
vidtas i syfte att bemöta denna situation, 
och möjligheten enligt fördragen att öka 
antalet domare vid tribunalen kan på kort 
tid minska såväl antalet pågående mål som 
de alltför långa handläggningstiderna vid 
denna domstol. 

(9) Följaktligen bör nödvändiga åtgärder 
vidtas i syfte att bemöta denna situation, 
och möjligheten enligt fördragen att öka 
antalet domare vid tribunalen kan på kort 
tid minska såväl antalet pågående mål som 
de alltför långa handläggningstiderna vid 
denna domstol. På liknande sätt skulle en 
mer effektiv fördelning av tribunalens mål 
till andra lämpliga avdelningar väsentligt 
kunna begränsa dröjsmålen i 
handläggningen.

Or. el

Ändringsförslag 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Utkast till förordning
Skäl 9

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9) Följaktligen bör nödvändiga åtgärder 
vidtas i syfte att bemöta denna situation, 

(9) Följaktligen bör nödvändiga åtgärder 
vidtas i syfte att bemöta denna situation, 
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och möjligheten enligt fördragen att öka 
antalet domare vid tribunalen kan på kort 
tid minska såväl antalet pågående mål som 
de alltför långa handläggningstiderna vid 
denna domstol. 

och möjligheten enligt fördragen att öka 
antalet domare vid tribunalen från tjugosju 
till trettionio kan på kort tid minska såväl 
antalet pågående mål som de alltför långa 
handläggningstiderna vid denna domstol.

Or. en

Ändringsförslag 10
Alexandra Thein

Utkast till förordning
Skäl 9a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9a) Under domstolens överläggningar 
bör en domare ha möjlighet att 
tillkännage sin avsikt att anföra skiljaktig 
mening avseende domen eller domskälen, 
varvid den skiljaktiga meningen ska 
offentliggöras tillsammans med domen. 
Genom denna möjlighet, som finns i 
många författningsdomstolar i 
Europeiska unionens medlemsstater och i 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (Europadomstolen), 
garanteras att allmänheten blir medveten 
om att det finns mer än ett svar på den 
fråga som domstolen behandlar och att 
rättsligt korrekta alternativ är tänkbara, 
och därmed kan inverka på framtida 
rättspraxis. Den bidrar dessutom till ökad 
förståelse, och, i ett rättssystem som till 
stor del baseras på rättspraxis såsom 
Europeiska unionens, till bättre tolkning 
och tillämpning av domstolens 
avgöranden. Möjligheten att vara 
skiljaktig måste användas på ett sådant 
sätt att domstolens auktoritet garanteras 
och att domstolsförhandlingarnas 
konfidentiella karaktär inte 
undermineras. Skiljaktig mening måste 
anföras helt på den berörda domarens 
initiativ och ansvar. Samtidigt ger en 
skiljaktig mening majoriteten möjlighet 
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att motivera sitt beslut på ett klart och 
tydligt sätt. Erfarenheten visar att 
möjligheten att anföra skiljaktig mening 
inte undergräver trovärdigheten för de 
domstolar där denna möjlighet 
förekommer, eftersom det är helt och 
hållet upp till den berörda domstolen att 
bestämma reglerna för tillämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 11
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Skäl 9a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9a) En ökning av antalet domare i 
tribunalen medför naturligtvis frågor om 
hur dessa ska utses. När det gäller 
systemet för utnämning av domare bör
medlemsstaterna komma överens om 
regler som kan ge heltäckande garantier 
avseende de utnämnda personernas 
oberoende och opartiskhet, kompetens 
och lämplighet, och dessutom måste man 
garantera rättvisa och balans vad gäller 
vilka medlemsstater domarna ska komma 
ifrån.

Or. pt

Ändringsförslag 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Utkast till förordning
Skäl 9a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9a) Systemet för utnämning av domare 
till tribunalen bör ändras så att en balans 



AM\883510SV.doc 7/20 PE475.880v02-00

SV

skapas mellan målet att se till att alla 
nationella rättssystem så långt möjligt är 
representerade och behovet av att 
tillgodose de krav som ställs i en tribunal 
som i högre grad är strukturerad med 
specialiserade avdelningar för olika 
ämnen. För detta syfte bör hälften av de 
nya domarna (det vill säga sex av dem) 
utses i enlighet med ett förfarande som 
tillgodoser detta behov av specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 13
Morten Messerschmidt
för EFD-gruppen

Utkast till förordning
Skäl 9a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9a) I viktiga mål som prövas av 
domstolen, i första hand mål som gäller 
grundläggande frågor som hör till 
Europeiska unionens rättsordning, bör en 
domare under domstolens överläggningar 
ha möjlighet att förklara sin avsikt att 
anföra skiljaktig mening avseende domen 
eller domskälen, varvid den skiljaktiga 
meningen ska offentliggöras tillsammans 
med domen. Genom denna möjlighet, som 
finns i många författningsdomstolar i 
Europeiska unionens medlemsstater och i 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (Europadomstolen), 
garanteras att allmänheten blir medveten 
om att det finns mer än ett svar på den 
fråga som domstolen behandlar och att 
rättsligt korrekta alternativ är tänkbara, 
och därmed kan inverka på framtida 
rättspraxis. Den bidrar dessutom till ökad 
förståelse, och, i ett rättssystem som till 
stor del baseras på rättspraxis såsom 
Europeiska unionens, till bättre tolkning 
och tillämpning av domstolens 
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avgöranden. Möjligheten att vara 
skiljaktig måste användas på ett sådant 
sätt att domstolens auktoritet garanteras 
och att domstolsförhandlingarnas 
konfidentiella karaktär inte 
undermineras. Skiljaktig mening måste 
anföras helt på den berörda domarens 
initiativ och ansvar. Samtidigt ger en 
skiljaktig mening majoriteten möjlighet 
att motivera sitt beslut på ett klart och 
tydligt sätt. Erfarenheten visar att 
möjligheten att anföra skiljaktig mening 
inte undergräver trovärdigheten för de 
domstolar där detta förekommer, eftersom 
det är helt och hållet upp till den berörda 
domstolen att bestämma reglerna för 
tillämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Skäl 9b (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9b) För att få tribunalen att fungera 
effektivare och se till att ärenden kan 
handläggas och domslut avkunnas inom 
rimliga tidsperioder, bör tribunalen få 
möjlighet att inrätta specialiserade 
avdelningar om detta är befogat på grund 
av antalet pågående mål inom ett särskilt 
område.

Or. pt

Ändringsförslag 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Utkast till förordning
Skäl 9b (nytt)
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Domstolens förslag Ändringsförslag

(9b) Grundprincipen bör vara att 
tribunalen bör ha minst en och högst två 
domare från var och en av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 16
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Skäl 9c (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9c) När det gäller tribunalens interna 
struktur är det i likhet med domstolen 
lämpligt att inrätta en befattning som vice 
ordförande, vars uppgift ska vara att bistå 
ordföranden.

Or. pt

Ändringsförslag 17
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Skäl 9d (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(9d) Vid domstolens behandling av mål 
bör en domare ha möjlighet att under 
överläggningarna tillkännage sin avsikt 
att anföra skiljaktig mening avseende 
domen eller domskälen, varvid den 
skiljaktiga meningen ska offentliggöras 
tillsammans med domen. Denna möjlighet 
finns i flera nationella och internationella 
domstolar, och deras anseende och 
auktoritet har inte påverkats negativt till 
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följd av detta. Tvärtom är detta en lösning 
som medverkar till att utveckla 
rättspraxis, erbjuder garantier för ökad 
öppenhet och bidrar till att stärka 
domstolarnas demokratiska legitimitet, 
vilket är särskilt viktigt med tanke på att 
rättspraxis spelar en mycket viktig roll i 
det berörda rättssystemet.

Or. pt

Ändringsförslag 18
Roberto Gualtieri

Utkast till förordning
Skäl 10

Domstolens förslag Ändringsförslag

(10) För att specialdomstolarna ska 
kunna fungera på ett tillfredsställande 
sätt vid frånvaro av en domare som under 
en längre tid är förhindrad att delta i 
handläggningen av mål, utan att 
domarens arbetsoförmåga för den skull 
har bedömts vara fullständig, bör det 
föreskrivas en möjlighet att knyta 
tillförordnade domare till dessa 
domstolar.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 19
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Skäl 10

Domstolens förslag Ändringsförslag

(10) För att specialdomstolarna ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt vid 
frånvaro av en domare som under en längre 
tid är förhindrad att delta i handläggningen 

(10) För att specialdomstolarna ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt vid 
frånvaro av en domare som under en längre 
tid är förhindrad att delta i handläggningen 
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av mål, utan att domarens arbetsoförmåga 
för den skull har bedömts vara fullständig, 
bör det föreskrivas en möjlighet att knyta 
tillförordnade domare till dessa domstolar.

av mål, utan att domarens arbetsoförmåga 
för den skull har bedömts vara fullständig, 
bör det föreskrivas en möjlighet att knyta 
tillförordnade domare till dessa domstolar. 
Utnämningen av tillförordnade domare 
bör ge heltäckande garantier avseende de 
utsedda personernas oberoende och 
opartiskhet, kompetens och lämplighet, 
och dessutom måste man garantera 
rättvisa och balans vad gäller vilka 
medlemsstater domarna ska komma ifrån.

Or. pt

Ändringsförslag 20
Morten Messerschmidt
för EFD-gruppen

Utkast till förordning
Skäl 10a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

(10a) För att undvika alla tvivel i fråga 
om de tillförordnade domarnas 
behörighet är det av yttersta vikt att de 
väljs på ett sätt som gör att domstolens 
auktoritet inte ifrågasätts och som 
garanterar deras fullständiga oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 21
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 1 – stycke 2

Domstolens förslag Ändringsförslag

Vice ordföranden ska bistå domstolens 
ordförande. Vice ordföranden ska ersätta 
domstolens ordförande när ordföranden har 
förhinder, är på semester eller begär att bli 

Vice ordföranden ska bistå domstolens 
ordförande. Vice ordföranden ska ersätta 
domstolens ordförande när ordföranden har 
förhinder eller är på semester. Vice 



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

SV

ersatt. ordföranden kan även ersätta 
ordföranden när denne begär att bli ersatt, 
utom när det gäller utövande av de 
funktioner som avses i artikel 39 eller 
ordförandeskapet för domstolen i plenum
eller stora avdelningen.

Or. pt

Ändringsförslag 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 1a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 9 första stycket ska ersättas 
med följande:
”Den nytillsättning av en del av 
domartjänsterna som ska äga rum vart 
tredje år ska avse omväxlande tjugo 
respektive nitton domare.”

Or. en

Ändringsförslag 23
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 4a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 35 ska följande stycke läggas 
till:
”När en domare under domstolens 
överläggningar har förklarat sig skiljaktig 
avseende domen eller domskälen, ska han 
eller hon ges möjlighet att anföra 
skiljaktig mening. Domarens skiljaktiga 
mening ska offentliggöras tillsammans 
med domen. Tillämpningsföreskrifter för 
skiljaktiga meningars tillåtlighet och 
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detaljerade villkor för anförande av 
skiljaktig mening ska fastställas i 
domstolens rättegångsregler.”

Or. pt

Ändringsförslag 24
Morten Messerschmidt
för EFD-gruppen

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 4a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 35 ska följande stycke läggas 
till:
”I mål som gäller grundläggande frågor 
som hör till Europeiska unionens 
rättsordning och där en domare under 
domstolens överläggningar har förklarat 
sig skiljaktig avseende domen eller 
domskälen, ska han eller hon ges 
möjlighet att anföra skiljaktig mening. 
Domarens skiljaktiga mening ska 
offentliggöras tillsammans med domen. 
Tillämpningsföreskrifter för skiljaktiga 
meningars tillåtlighet och detaljerade 
villkor för anförande av skiljaktig mening 
ska fastställas i domstolens 
rättegångsregler.”

Or. en

Ändringsförslag 25
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 6a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

6a. I artikel 47 ska första stycket ersättas 
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med följande:
”Artiklarna 9a, 14 och 15, 17 första, 
andra, fjärde och femte styckena och 18 
ska tillämpas på tribunalen och dess 
ledamöter.”

Or. pt

Ändringsförslag 26
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 7

Domstolens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 48 ska talet ”tjugosju” ersättas 
med talet ”trettionio”.

7. Artikel 48 ska ersättas med följande:

”Tribunalen ska ha trettionio domare.

Den nytillsättning av en del av 
domartjänsterna som ska äga rum vart 
tredje år ska avse omväxlande tjugo 
respektive nitton domare.”

Or. pt

Ändringsförslag 27
Tadeusz Zwiefka

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 7a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

7a. I artikel 48 ska följande stycke läggas 
till:
”Rådet ska utarbeta en osymmetrisk 
rotationslista för val av de nya domarna. 
Sex av de tolv domarnas tjänster ska 
permanent tilldelas de största 
medlemsstaterna och återstående tjänster 
ska fördelas mellan de övriga 
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medlemsstaterna enligt ett roterande 
system.”

Or. en

Ändringsförslag 28
Tadeusz Zwiefka

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 7b (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

7b. I artikel 48 ska följande stycke läggas 
till:
”Varje medlemsstat ska företrädas av 
minst en och högst två domare, som ska 
vara medborgare i det land de företräder.”

Or. en

Ändringsförslag 29
Paulo Rangel

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 7a (nytt)

Domstolens förslag Ändringsförslag

7a. I artikel 50 ska följande nya text 
läggas till som andra stycke:
”För behandling av ämnen med ett stort 
antal rättstvister kan tribunalen inrätta ett 
lämpligt antal specialiserade avdelningar 
till vilka målen i de berörda ämnena ska 
hänskjutas. Antalet specialiserade 
avdelningar får inte vara lägre än två.
Texten i nuvarande andra och tredje 
styckena i artikel 50 ska flyttas och utgöra 
tredje respektive fjärde stycket.”

Or. pt
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Ändringsförslag 30
Roberto Gualtieri

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 8

Domstolens förslag Ändringsförslag

8. Artikel 62c ska kompletteras med 
följande stycke:

utgår

”Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande 
domare som under en längre tid är 
förhindrade att delta i handläggningen av 
mål, utan att deras arbetsoförmåga för 
den skull har bedömts vara fullständig. 
Parlamentet och rådet ska för det 
ändamålet fastställa reglerna för hur de 
tillförordnade domarna ska utses, de 
tillförordnade domarnas rättigheter och 
skyldigheter samt de villkor under vilka 
tjänsten som tillförordnad domare ska 
utövas och de omständigheter som medför 
att tjänsten upphör.”

Or. it

Ändringsförslag 31
Tadeusz Zwiefka

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 8 – stycke 1

Domstolens förslag Ändringsförslag

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
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bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör.

bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör. För att 
garantera att domstolens domar inte 
ifrågasätts ska reglerna dessutom 
säkerställa att de tillförordnade domarna 
åtnjuter samma yrkesrelaterade 
rättigheter som de ordinarie domarna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Andrew Duff

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 8 – stycke 1

Domstolens förslag Ändringsförslag

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör.

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör. Reglerna 
ska dessutom säkerställa att de 
tillförordnade domarna åtnjuter 
jämförbara rättigheter och har rätt att 
utföra samma uppgifter som de ordinarie 
domarna, i syfte att garantera att 
domstolens domar inte ifrågasätts.
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Ändringsförslag 33
Morten Messerschmidt
för EFD-gruppen

Utkast till förordning
Artikel 1 – inledningen – led 8 – stycke 1

Domstolens förslag Ändringsförslag

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör.

Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande domare 
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
bedömts vara fullständig. Parlamentet och 
rådet ska för det ändamålet fastställa 
reglerna för hur de tillförordnade domarna 
ska utses, de tillförordnade domarnas 
rättigheter och skyldigheter samt de villkor 
under vilka tjänsten som tillförordnad 
domare ska utövas och de omständigheter 
som medför att tjänsten upphör. Reglerna 
ska dessutom säkerställa att de 
tillförordnade domarna åtnjuter samma 
rättigheter och har rätt att utföra samma 
uppgifter som de ordinarie domarna, i 
syfte att garantera att domstolens domar 
inte ifrågasätts.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 4 i förslag till yttrande PE 470.092 v01-00).

Ändringsförslag 34
Roberto Gualtieri

Utkast till förordning
Artikel 2
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Domstolens förslag Ändringsförslag

I artikel 2 i bilaga I till protokollet om 
stadgan för Europeiska unionens domstol, 
vars nuvarande lydelse kommer att utgöra 
punkt 1 i artikeln, ska kompletteras med 
en punkt 2 med följande lydelse:

utgår

”2. Till personaldomstolen ska knytas 
tillförordnade domare för att ersätta de 
domare som avses i punkt 1 första stycket
som under en längre tid är förhindrade att 
delta i handläggningen av mål, utan att 
deras arbetsoförmåga för den skull har 
bedömts vara fullständig.”

Or. it

Ändringsförslag 35
Roberto Gualtieri

Utkast till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Domstolens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.4, 1.6, 1.7 och 1.8 samt 
artikel 2 träder i kraft den första dagen i 
den månad som följer på denna förordnings 
offentliggörande i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 1.4, 1.6 och 1.7 träder i kraft den 
första dagen i den månad som följer på 
denna förordnings offentliggörande i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. it

Ändringsförslag 36
Andrew Duff

Utkast till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (nytt)
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Domstolens förslag Ändringsförslag

2a. De tolv domare som utnämns när 
denna förordning trätt i kraft ska tillträda 
sina tjänster så snart de har avlagt ed. Sex 
av dem ska väljas ut slumpmässigt och 
deras tjänstgöringstid ska upphöra sex år 
efter det att tribunalens domare delvis 
bytts ut för första gången sedan denna 
förordning trätt i kraft. De andra sex 
domarnas tjänstgöringstid ska upphöra 
sex år efter det att tribunalens domare 
delvis bytts ut för andra gången sedan 
denna förordning trätt i kraft.

Or. en


