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Τροπολογία 37
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(5) Κατόπιν της προοδευτικής διευρύνσεως 
των αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, ο 
αριθμός των  υποθέσεων των οποίων 
επιλαμβάνεται σήμερα σημειώνει σταθερή 
αύξηση.

(5) Κατόπιν της προοδευτικής διευρύνσεως 
των αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, ο 
αριθμός των  υποθέσεων των οποίων 
επιλαμβάνεται σήμερα σημειώνει σταθερή 
αύξηση, οι δε διαδικαστικές 
καθυστερήσεις είναι εξίσου μεγάλες.
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Τροπολογία 38
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(9) Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν τα 
μέτρα που επιβάλλονται για την 
αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως• η 
προβλεπόμενη από τις Συνθήκες 
δυνατότητα αυξήσεως του αριθμού των 
δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου είναι 
ικανή να επιτρέψει τη βραχυπρόθεσμη 
μείωση τόσο του όγκου των εκκρεμών 
υποθέσεων όσο και της υπερβολικής 
διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον του 
δικαιοδοτικού αυτού οργάνου.

(9) Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν τα 
μέτρα που επιβάλλονται για την 
αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως• η 
προβλεπόμενη από τις Συνθήκες 
δυνατότητα αυξήσεως του αριθμού των 
δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου είναι 
ικανή να επιτρέψει την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς του και τη 
βραχυπρόθεσμη μείωση του όγκου των 
εκκρεμών υποθέσεων και της υπερβολικής 
διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον του 
δικαιοδοτικού αυτού οργάνου, καθώς και 
τη δυνατότητά του να εξετάζει κατά 
προτεραιότητα την κατηγορία των 
"λοιπών προσφυγών".
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Τροπολογία 39
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(10a) Οι αναπληρωτές δικαστές πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, 
αμεροληψίας, ικανότητας και επάρκειας 
και να απολαύουν, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, των ιδίων 
δικαιωμάτων με τους μονίμους δικαστές. 
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Τροπολογία 40
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(10β) Το Δικαστήριο πρέπει να εισαγάγει 
ένα σύστημα που να επιτρέπει την 
διατύπωση αποκλινουσών γνωμών, χωρίς 
ωστόσο αυτό να θίγει την ανεξαρτησία 
των δικαστών· το ζήτημα αυτό πρέπει να 
εξεταστεί ενδελεχώς από τους ειδικούς,
τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και 
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
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