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ИЗМЕНЕНИЯ 001-011  
внесени от Комисията по правни въпроси 

 

Препоръка за второ четене 

Антониу Мариню и Пинту A8-0296/2015 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

 

Позиция на Съвета (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Позиция на Съвета 

Съображение 1 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(1) Вследствие на постепенното 

разширяване на компетентността на 

Общия съд след неговото създаване 

броят на делата, с които той е сезиран, 

бележи трайно увеличение през 

годините, което с времето води до 

повишаване на броя на висящите пред 

този съд дела. Това оказва въздействие 

върху продължителността на 

производствата. 

(1) Вследствие на постепенното 

разширяване на компетентността на 

Общия съд след неговото създаване 

броят на делата, с които той е сезиран, 

се увеличи през годините, което с 

времето води до повишаване на броя на 

висящите пред този съд дела. Ако не се 

вземат подходящи мерки както от 

процесуално, така и от 

организационно естество, 

включително увеличаване на броя на 

съдиите в този съд, е възможно това 

да окаже въздействие върху 

продължителността на производствата. 

Изменение  2 

Позиция на Съвета 

Съображение 3 
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Позиция на Съвета Изменение 

(3) Положението, в което се намира 

Общият съд, се дължи на структурни 

причини, свързани, наред с другото, с 

увеличаване на броя и разнообразието 

на правните актове на институциите, 

органите, службите и агенциите на 

Съюза, както и с обема и сложността 

на делата, с които е сезиран Общият 

съд, особено в областта на 

конкуренцията и държавните помощи. 

(3) Положението, в което се намира 

Общият съд, се дължи на причини, 

свързани, наред с другото, с 

увеличаване на броя и разнообразието 

на правните актове на институциите, 

органите, службите и агенциите на 

Съюза, с обема и сложността на делата, 

с които е сезиран Общият съд, особено в 

областта на конкуренцията, държавните 

помощи и интелектуалната 

собственост, както и с факта, че не 

са създадени съответни 

специализирани съдилища съгласно 

член 257 от ДФЕС. 

Изменение  3 

Позиция на Съвета 

Съображение 5 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(5) Като се има предвид вероятното 

развитие на работното натоварване на 

Общия съд, броят на съдиите следва да 

се определи на 56 в края на процес, 

включващ три етапа, като се приема, че 

в нито един момент в Общия съд не 

може да работят повече от двама съдии, 

назначени по предложение на една и 

съща държава членка. 

(5) Като се има предвид развитието на 

работното натоварване на Общия съд, 

броят на съдиите следва да се определи 

на 56 в края на процес, включващ три 

етапа, т.е. двама съдии, всеки един от 

които е назначен въз основа на 

предложение на всяка една от 

държавите членки, като се приема, че 

в нито един момент в Общия съд не 

може да работят повече от двама съдии, 

назначени по предложение на една и 

съща държава членка. 

Изменение  4 

Позиция на Съвета 

Съображение 5 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (5a) Назначаването на допълнителни 

съдии следва да се основава на 

тяхната независимост, 

безпристрастност и експертен опит, 
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като се вземат предвид техните 

професионални и личностни качества 

и техните познания за правните 

системи на Европейския съюз и на 

държавите членки, както и да се 

гарантира освен това равностойно 

участие на двата пола в цялостния 

състав на Съда. 

Изменение  5 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(7) През септември 2016 г. 

компетентността за разглеждането 

като първа инстанция на дела, 

свързани с публичната служба на 

Съюза, и постовете на седем съдии в 
Съда на публичната служба на 

Европейския съюз следва да се 

прехвърлят към Общия съд въз основа 

на предстоящо законодателно искане 

на Съда. 

(7) Както Съдът на ЕС вече обяви, ще 

бъде представено второ 

законодателно предложение с цел 

определяне на всички подробни мерки 

за прехвърляне на Съда на публичната 

служба на Европейския съюз, 

включително неговите постове на 

седем съдии, неговия персонал и 

неговите ресурси. 

Изменение  6 

Позиция на Съвета 

Съображение 8 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (8a) Частичните подновявания в 

Общия съд следва да бъдат 

организирани по такъв начин, че 

правителствата на държавите 

членки постепенно да започнат да 

предлагат двама съдии за едно и също 

частично подновяване. С цел да се 

осигури баланс между жените и 

мъжете в Общия съд [съвместна 

декларация от... *], правителствата 

на държавите членки следва да се 

стремят да избират по една жена и 

по един мъж, при условие че се 

спазват процедурите, предвидени в 

Договора. Съгласно член 19, параграф 
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2 от Договора за Европейския съюз 

Съдът включва най-малко по един 

съдия от държава членка. Тъй като 

тази система вече гарантира, че 

съществува определен географски 

баланс, допълнителните съдии следва 

да се назначават най-вече въз основа 

на техните професионални и 

личностни качества и с оглед на 

техните познания за правните 

системи на Европейския съюз и на 

неговите държави членки; едва след 

това следва да се взема предвид 

тяхната националност.  

 __________________ 

 * OВ: моля, въведете датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

Изменение  7 

Позиция на Съвета 

Съображение 9 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (9a) Деветнадесет съдебни 

помощници следва да бъдат 

назначени така, че всеки съдия да 

може да разполага с допълнителен 

съдебен помощник (като се вземат 

предвид деветимата съдебни 

помощници, назначени през 2014 г.), 

като това е договореност, която вече 

съществува в Съда. 

Изменение  8 

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка 2 a (нова) 

Протокол № 3 

Член 48 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (2a) Към член 48 се добавя следният 

параграф:  

 През 2019 г., преди обновяването на 
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състава на Общия съд, с което се 

потвърждава решението за 

увеличаване на броя съдии с още 9 

допълнителни, се извършва оценка на 

въздействието с цел да се определи 

дали е необходимо подсилване на 

Общия съд с тези девет съдии, в 

зависимост от работната 

натовареност. 

Изменение  9 

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка 2 б (нова) 

Протокол № 3 

Член 48 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (2б) Добавя се следният член: 

 „Член 48а 

 Кандидатурите от държава членка са 

допустими, ако се отнасят или до 

един кандидат от всеки пол, когато 

трябва да се представят 

едновременно две кандидатури по 

предложение на държавата членка, 

или до кандидат от 

противоположния пол на този на 

съдия, вече изпълняващ длъжността 

в Общия съд, когато кандидатурата 

за длъжността на втория съдия по 

предложение на държавата членка не 

е представена едновременно с тази за 

длъжността на първия съдия. 

Обосновка 

Вж. параграф 15 от доклада относно ролята на жените в процеса на вземане на 

политически решения — качество и равенство (2011/2295(INI)) (ПИЕТИКЯЙНЕН), 

приет на пленарно заседание на 3 февруари 2012 г., в който се отправя призив към 

държавите членки „да насърчават мерки за положителни действия, включително 

обвързващи законодателни мерки, с оглед гарантиране на равенство във всички 

ръководни органи и при всички назначавания на държавни служители, както и да 

разработят инструменти за съобразен с равенството между половете контрол над 

предлагането на кандидатури за назначаване на длъжност и изборите;“ 
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Изменение  10 

Позиция на Съвета 

Член 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Мандатът на допълнителните съдии в 

Общия съд, назначени съгласно член 48 

от Протокол №3 относно статута на 

Съда на Европейския съюз, се определя, 

както следва: 

Мандатът на допълнителните съдии в 

Общия съд, назначени съгласно член 48 

от Протокол №3 относно статута на 

Съда на Европейския съюз, се определя, 

както следва: 

а) мандатът на шестима от дванадесетте 

допълнителни съдии, назначени от …4, 

изтича на 31 август 2016 г. Тези 

шестима съдии се подбират чрез 

жребий. Мандатът на останалите 

шестима съдии изтича на 31 август 

2019 г.; 

a) мандатът на шестима от дванадесетте 

допълнителни съдии, назначени от …*, 

изтича на 31 август 2016 г. Тези 

шестима съдии се подбират така, че 

всяко от правителствата на шест 

държави членки да предложат двама 

съдии за частичното обновяване на 

състава на Общия съд през 2016 г. 

Мандатът на останалите шестима съдии 

изтича на 31 август 2019 г.;  

б) мандатът на трима от седемте 

допълнителни съдии, назначени от 

1 септември 2016 г., изтича на 31 август 

2019 г. Тези трима съдии се подбират 

чрез жребий. Мандатът на останалите 

четирима съдии изтича на 31 август 

2022 г.; 

б) мандатът на трима от седемте 

допълнителни съдии, назначени от 

1 септември 2016 г., изтича на 31 август 

2019 г. Тези трима съдии се подбират 

така, че всяко от правителствата на 

три държави членки да предложат 

двама съдии за частичното 

обновяване на състава на Общия съд 

през 2019 г. Мандатът на останалите 

четирима съдии изтича на 31 август 

2022 г.; 

в) мандатът на четирима от деветимата 

допълнителни съдии, назначени от 

1 септември 2019 г., изтича на 31 август 

2022 г. Тези четирима съдии се 

подбират чрез жребий. Мандатът на 

останалите петима съдии изтича на 

31 август 2025 г. 

в) мандатът на четирима от деветимата 

допълнителни съдии, назначени от 

1 септември 2019 г., изтича на 31 август 

2022 г. Тези четирима съдии се 

подбират така, че всяко от 

правителствата на четири държави 

членки да предложат двама съдии за 

частичното обновяване на състава на 

Общия съд през 2022 г. Мандатът на 

останалите петима съдии изтича на 

31 август 2025 г. 

__________________ __________________ 

4 OВ: моля да попълните „1 септември 

2015 г.“ или датата на влизане в сила на 

настоящия регламент, ако тя е след 31 

* OВ: моля да попълните датата на 

влизане в сила на настоящия регламент. 
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август 2015 г. 

Изменение  11 

Позиция на Съвета 

Член 2 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Член 2a 

 1. До …* Съдът на ЕС изготвя доклад 

за Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

функционирането на Общия съд, като 

използва външен консултант. 

 Този доклад поставя акцент по-

специално върху ефективността на 

Общия съд, необходимостта и 

ефикасността на увеличаването на 

броя съдии на 56, използването и 

резултатността на ресурсите и 

допълнителното създаване на 

специализирани кабинети и/или други 

структурни промени. 

 Съдът на ЕС представя съответно 

законодателни предложения за 

изменение на своя статут. 

 2. До …** Съдът на ЕС изготвя 

доклад за Парламента, Съвета и 

Комисията относно възможни 

промени в разпределянето на 

компетентността да се произнася 

преюдициално в съответствие с член 

267 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. При 

целесъобразност докладът се 

придружава от законодателни 

предложения. 

* OВ: моля въведете дата: пет години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. 

** OВ: моля въведете дата: две 

години след влизането в сила на 

настоящия регламент. 

 


