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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-011  
κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου 

 

θέση του Συμβουλίου (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(1) Ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του 

Γενικού Δικαστηρίου σημειώνει σταθερή 

αύξηση, ως αποτέλεσμα της προοδευτικής 

διευρύνσεως της δικαιοδοσίας του μετά 

την ίδρυσή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

διαχρονικώς ο αριθμός των υποθέσεων 

ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 

αυξάνεται σταθερά πράγμα το οποίο έχει 

επίπτωση στην διάρκεια των διαδικασιών. 

(1) Ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του 

Γενικού Δικαστηρίου έχει αυξηθεί, ως 

αποτέλεσμα της προοδευτικής 

διευρύνσεως της δικαιοδοσίας του μετά 

την ίδρυσή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

διαχρονικώς ο αριθμός των υποθέσεων 

ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 

αυξάνεται σταθερά. Εάν δεν ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα τόσο διαδικαστικού 

όσο και οργανωτικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του 

αριθμού των δικαστών του εν λόγω 

δικαστηρίου, είναι πιθανό να υπάρξουν εξ 

αυτού επιπτώσεις στην διάρκεια των 

διαδικασιών. 

Τροπολογία  2 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 3 



 

 

 PE568.566/ 2 

 EL 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(3) Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

Γενικό Δικαστήριο οφείλεται σε 

διαρθρωτικά αίτια που σχετίζονται και με 

την αύξηση του αριθμού και του είδους 

των νομικών πράξεων των θεσμικών και 

λοιπών οργάνων και των οργανισμών της 

Ένωσης, καθώς και με τον όγκο και την 

πολυπλοκότητα των υποθέσεων που 

υποβάλλονται ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου, ιδίως στους τομείς του 

ανταγωνισμού και των κρατικών 

ενισχύσεων. 

(3) Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

Γενικό Δικαστήριο οφείλεται σε αίτια που 

σχετίζονται και με την αύξηση του 

αριθμού και του είδους των νομικών 

πράξεων των θεσμικών και λοιπών 

οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, 

με τον όγκο και την πολυπλοκότητα των 

υποθέσεων που υποβάλλονται ενώπιον του 

Γενικού Δικαστηρίου, ιδίως στους τομείς 

του ανταγωνισμού, των κρατικών 

ενισχύσεων και της διανοητικής 

ιδιοκτησίας, καθώς και στο γεγονός ότι 

δεν έχουν ιδρυθεί σχετικά ειδικευμένα 

δικαστήρια όπως προβλέπεται στο άρθρο 

257 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία  3 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή 

εξέλιξη του φόρτου εργασίας του Γενικού 

Δικαστηρίου, ο αριθμός των δικαστών θα 

πρέπει να οριστεί σε 56 μετά από 

διαδικασία τριών σταδίων, ενώ 

εξυπακούεται ότι σε καμία στιγμή δεν 

μπορεί να υπάρχουν στο Γενικό 

Δικαστήριο περισσότεροι από δύο 

δικαστές διορισμένοι κατόπιν προτάσεως 

του ίδιου κράτους μέλους. 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του 

φόρτου εργασίας του Γενικού 

Δικαστηρίου, ο αριθμός των δικαστών θα 

πρέπει να οριστεί σε 56 μετά από 

διαδικασία τριών σταδίων, ήτοι κάθε 

κράτος μέλος θα προτείνει τον διορισμό 

δύο δικαστών, ενώ εξυπακούεται ότι σε 

καμία στιγμή δεν μπορεί να υπάρχουν στο 

Γενικό Δικαστήριο περισσότεροι από δύο 

δικαστές διορισμένοι κατόπιν προτάσεως 

του ίδιου κράτους μέλους. 

Τροπολογία  4 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 (5α) Ο διορισμός των επιπλέον δικαστών 

θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση 

την ανεξαρτησία τους, την αμεροληψία 

και την εμπειρογνωμοσύνη τους, 
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λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική 

και προσωπική τους επάρκεια και το 

επίπεδο των γνώσεών τους όσον αφορά 

τα νομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών, και θα 

πρέπει να διασφαλίζεται συγχρόνως η 

ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών στη συνολική σύνθεση του 

δικαστηρίου. 

Τροπολογία  5 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(7) Τον Σεπτέμβριο του 2016, η 

αρμοδιότητα εκδίκασης σε πρώτο βαθμό 

υποθέσεων δημόσιας διοίκησης της 

Ένωσης και οι επτά θέσεις των δικαστών 
του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

μεταφερθούν στο Γενικό Δικαστήριο, 

βάσει νομοθετικού αιτήματος που θα 

υποβληθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο. 

(7) Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το 

Δικαστήριο, πρόκειται να υποβληθεί μια 

δεύτερη νομοθετική πρόταση η οποία θα 

ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες της 

μεταφοράς του Δικαστηρίου Δημόσιας 

Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των επτά θέσεων 

δικαστών του, του προσωπικού του και 

των πόρων του. 

Τροπολογία  6 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 (8α) Η κάθε μερική ανανέωση του 

Γενικού Δικαστηρίου θα πρέπει να 

οργανώνεται κατά τρόπο ώστε οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών να 

αρχίσουν σταδιακά να προτείνουν δύο 

δικαστές για την ίδια μερική ανανέωση. 

Προκειμένου, συνεπώς, να διασφαλιστεί η 

ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ γυναικών 

και ανδρών στο Γενικό Δικαστήριο 

[κοινή δήλωση της ...* ], οι κυβερνήσεις 

των κρατών μελών θα πρέπει να 

επιδιώκουν την επιλογή μιας γυναίκας και 

ενός άνδρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι όροι και οι διαδικασίες που 

προβλέπονται από τη Συνθήκη. Σύμφωνα 
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με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν 

τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος. 

Δεδομένου ότι το σύστημα αυτό 

διασφαλίζει να υπάρχει ήδη μια βεβαία 

γεωγραφική ισορροπία, οι επιπλέον 

δικαστές θα έπρεπε καταρχάς να 

διορίζονται βάσει των επαγγελματικών 

τους και ατομικών τους ικανοτήτων, και 

σε συνάρτηση με το επίπεδο των 

γνώσεών τους όσον αφορά τα νομικά 

συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των κρατών μελών της· και κατόπιν να 

λαμβάνεται υπόψη η ιθαγένεια.  

 __________________ 

 * ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Τροπολογία  7 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 (9α) Προβλέπεται ο διορισμός δέκα εννέα 

εισηγητών ώστε κάθε δικαστής να μπορεί 

να διαθέτει έναν επιπλέον εισηγητή 

(λαμβανομένων υπόψη των εννέα 

εισηγητών που διορίστηκαν το 2014), 

λύση που υφίσταται ήδη στους κόλπους 

του Δικαστηρίου. 

Τροπολογία  8 

Θέση του Συμβουλίου 

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Πρωτόκολλο αριθ. 3 

Άρθρο 48 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 48, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος:  

 «Το 2019, πριν από την ανανέωση του 

Γενικού Δικαστηρίου που θα επικυρώνει 
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την απόφαση να του διατεθούν εννέα 

επιπλέον δικαστές, θα διεξαχθεί μελέτη 

επιπτώσεων προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 

το δικαστήριο με τους εννέα αυτούς 

δικαστές, λαμβάνοντας υπόψη τον φόρτο 

εργασίας του.». 

Τροπολογία  9 

Θέση του Συμβουλίου 

Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο) 

Πρωτόκολλο αριθ. 3 

Άρθρο 48 α (νέο) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 2β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 48α 

 Οι προτάσεις διορισμού που 

υποβάλλονται από ένα κράτος μέλος είναι 

παραδεκτές μόνο εάν αφορούν είτε έναν 

υποψήφιο από κάθε φύλο στην 

περίπτωση που πρέπει να υποβληθούν 

ταυτοχρόνως δύο προτάσεις διορισμού 

από το συγκεκριμένο κράτος μέλος είτε 

έναν υποψήφιο του αντίθετου φύλου από 

εκείνο του δικαστή που συνεχίζει να είναι 

μέλος του Γενικού Δικαστηρίου στην 

περίπτωση που ο διορισμός στη θέση του 

δεύτερου δικαστή κατόπιν προτάσεως 

του οικείου κράτους μέλους δεν 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τον 

διορισμό στη θέση του πρώτου 

δικαστή.». 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε την παράγραφο 15 της έκθεσης σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες 

λήψης πολιτικών αποφάσεων (2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN), που εγκρίθηκε στην 

ολομέλεια στις 3.2.2012, σύμφωνα με την οποία [το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] «καλεί τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν μέτρα θετικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών δεσμευτικών 

μέτρων, με στόχο την εξασφάλιση της ίσης εκπροσώπησης σε όλα τα σώματα διακυβέρνησης 

και τους δημόσιους διορισμούς, και να αναπτύξουν μέσα ελέγχου της εκπροσώπησης των 

φύλων στους διορισμούς και τις διαδικασίες εκλογής». 

Τροπολογία  10 

Θέση του Συμβουλίου 
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Άρθρο 2 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

Η θητεία των επιπλέον δικαστών του 

Γενικού Δικαστηρίου που διορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του 

Οργανισμού του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: 

Η θητεία των επιπλέον δικαστών του 

Γενικού Δικαστηρίου που διορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του 

Οργανισμού του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: 

α) Η θητεία έξι από τους δώδεκα επιπλέον 

δικαστές που θα διορισθούν μετά την …4 

λήγει στις 31 Αυγούστου του 2016. Αυτοί 

οι έξη δικαστές επιλέγονται δια κλήρου. Η 

θητεία των υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει 

στις 31 Αυγούστου του 2019· 

α) Η θητεία έξι από τους δώδεκα επιπλέον 

δικαστές που θα διορισθούν μετά την …* 

λήγει στις 31 Αυγούστου του 2016. Αυτοί 

οι έξι δικαστές επιλέγονται κατά τρόπο 

ώστε οι κυβερνήσεις έξι κρατών μελών να 

προτείνουν δύο δικαστές η καθεμία για τη 

μερική ανανέωση του Γενικού 

Δικαστηρίου το 2016. Η θητεία των 

υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2019·  

β) Η θητεία τριών από τους επτά επιπλέον 

δικαστές που θα διορισθούν από την 

1η Σεπτεμβρίου του 2016 λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2019. Αυτοί οι τρείς 

δικαστές επιλέγονται δια κλήρου. Η θητεία 

των υπόλοιπων τεσσάρων δικαστών λήγει 

στις 31 Αυγούστου του 2022· 

β) Η θητεία τριών από τους επτά επιπλέον 

δικαστές που θα διορισθούν από την 

1η Σεπτεμβρίου του 2016 λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2019. Αυτοί οι τρεις 

δικαστές επιλέγονται κατά τρόπο ώστε οι 

κυβερνήσεις τριών κρατών μελών να 

προτείνουν δύο δικαστές η καθεμία για τη 

μερική ανανέωση του Γενικού 

Δικαστηρίου το 2019. Η θητεία των 

υπόλοιπων τεσσάρων δικαστών λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2022· 

γ) Η θητεία τεσσάρων από τους εννέα 

επιπλέον δικαστές που θα διορισθούν από 

την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2022. Αυτοί οι 

τέσσερεις δικαστές επιλέγονται δια 

κλήρου. Η θητεία των υπόλοιπων πέντε 

δικαστών λήγει στις 31 Αυγούστου του 

2025. 

γ) Η θητεία τεσσάρων από τους εννέα 

επιπλέον δικαστές που θα διορισθούν από 

την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2022. Αυτοί οι τέσσερις 

δικαστές επιλέγονται κατά τρόπο ώστε οι 

κυβερνήσεις τεσσάρων κρατών μελών να 

προτείνουν δύο δικαστές η καθεμία για τη 

μερική ανανέωση του Γενικού 

Δικαστηρίου το 2022. Η θητεία των 

υπόλοιπων πέντε δικαστών λήγει στις 

31 Αυγούστου του 2025. 

__________________ __________________ 

4 ΕΕ: να εισαχθεί «1η Σεπτεμβρίου 2015» 

ή η ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, αν αυτή είναι μετά 

την 1η Σεπτεμβρίου 2015. 

* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  11 

Θέση του Συμβουλίου 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 1. Έως τις ...*, το Δικαστήριο, με τη 

συνδρομή ενός εξωτερικού συμβούλου, 

συντάσσει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του Δικαστηρίου. 

 Στην έκθεση εξετάζονται ειδικότερα η 

αποδοτικότητα του Γενικού Δικαστηρίου, 

η ανάγκη και η αποτελεσματικότητα της 

αύξησης του αριθμού των δικαστών σε 

56, η χρήση και η αποτελεσματικότητα 

των πόρων και η περαιτέρω δημιουργία 

εξειδικευμένων τμημάτων και/ή άλλες 

διαρθρωτικές αλλαγές. 

 Το Δικαστήριο υποβάλλει ανάλογες 

νομοθετικές προτάσεις για την 

τροποποίηση του οργανισμού του. 

 2. Έως τις ...**, το Δικαστήριο συντάσσει 

έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά 

με ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή 

της αρμοδιότητας για προδικαστικές 

αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 267 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση θα 

συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

από νομοθετικές προτάσεις. 

 _________________ 

 * ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: πέντε 

έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 ** ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο 

έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 


