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Ændringsforslag 37
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Udkast fra Domstolen Ændringsforslag

(5) Efter den gradvise udvidelse af 
kompetencen siden dens oprettelse er 
Retten i dag stillet over for et konstant 
stigende antal sager.

(5) Efter den gradvise udvidelse af 
kompetencen siden dens oprettelse er 
Retten i dag stillet over for et konstant 
stigende antal sager, og forsinkelserne i 
sagsbehandlingerne er ligeledes stigende.

Or. lt

Ændringsforslag 38
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Udkast fra Domstolen Ændringsforslag

(9) Der bør følgelig vedtages de 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå 
denne situation, og den mulighed, der er 
fastsat i traktaterne, for at øge antallet af 
dommere ved Retten kan med kort varsel 
reducere såvel antallet af verserende sager 
som den uforholdsmæssigt langvarige 
sagsbehandlingstid ved denne retsinstans.

(9) Der bør følgelig vedtages de 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå 
denne situation, og den mulighed, der er 
fastsat i traktaterne, for at øge antallet af 
dommere ved Retten kan med kort varsel 
forbedre Rettens effektivitet og reducere 
såvel antallet af verserende sager som den 
uforholdsmæssigt langvarige 
sagsbehandlingstid ved denne retsinstans 
samt muliggøre behandling af "øvrige 
sager" i prioriteret rækkefølge.

Or. lt

Ændringsforslag 39
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
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Betragtning 10 a (ny)

Udkast fra Domstolen Ændringsforslag

(10a) De stedfortrædende dommere bør 
være underlagt de samme krav om 
uafhængighed, upartiskhed, kompetence 
og evner og nyde de samme rettigheder i 
udøvelsen af deres hverv som de faste 
dommere. 

Or. lt

Ændringsforslag 40
Morten Messerschmidt
for EFD-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Udkast fra Domstolen Ændringsforslag

(10b)Domstolen bør indføre en 
mekanisme, der giver mulighed for at 
afgive dissens, men den må dog ikke true 
dommernes uafhængighed; dette 
spørgsmål bør være genstand for en 
grundig drøftelse mellem eksperter, 
aktører inden for retsvæsenet og andre 
interesserede parter.

Or. en


