
 

 

 PE568.566/ 1 

 LT 

 

 

 

 

23.10.2015 A8-0296/ 001-011 

 

 

PAKEITIMAI 001-011  
pateikė Teisės reikalų komitetas 

 

Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

 

Tarybos pozicija (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas 1 

Tarybos pozicija 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(1) nuo Bendrojo Teismo įsteigimo 

laipsniškai išplėtus jo jurisdikciją, jam 

pateikiamų bylų skaičius metams bėgant 

pastoviai auga, todėl ilgainiui auga ir tame 

teisme nagrinėjamų bylų skaičius. Tai turi 

įtakos proceso trukmei; 

(1) nuo Bendrojo Teismo įsteigimo 

laipsniškai išplėtus jo jurisdikciją, jam 

pateikiamų bylų skaičius metams bėgant 

išaugo, todėl ilgainiui išaugo ir tame 

teisme nagrinėjamų bylų skaičius. Jei 

nebus imtasi reikiamų procedūrinių ir 

organizacinių priemonių, įskaitant šio 

Teismo teisėjų skaičiaus padidinimą, tai 

gali turėti įtakos proceso trukmei; 

Pakeitimas 2 

Tarybos pozicija 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(3) dabartinė Bendrojo Teismo padėtis 

susiklostė dėl struktūrinių priežasčių, 

susijusių, inter alia, su išaugusiu Sąjungos 

institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų 

teisės aktų skaičiumi ir įvairove, taip pat su 

(3) dabartinė Bendrojo Teismo padėtis 

susiklostė dėl priežasčių, susijusių, inter 

alia, su išaugusiu Sąjungos institucijų, 

įstaigų, tarnybų ir agentūrų teisės aktų 

skaičiumi ir įvairove, su Bendrajam 
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Bendrajam Teismui pateiktų bylų apimtimi 

ir sudėtingumu, ypač konkurencijos ir 

valstybės pagalbos srityse; 

Teismui pateiktų bylų apimtimi ir 

sudėtingumu, ypač konkurencijos, 

valstybės pagalbos ir intelektinės 

nuosavybės srityse, taip pat su tuo, kad 

nebuvo įsteigta atitinkamų specializuotų 

teismų, kaip numatyta SESV 257 

straipsnyje; 

 

Pakeitimas 3 

Tarybos pozicija 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į tikėtiną Bendrojo 

Teismo darbo krūvio raidą, trijų etapų 

proceso pabaigoje reikėtų nustatyti 56 

teisėjų skaičių, susitariant, kad Bendrajame 

Teisme niekada negali teisėjauti daugiau 

kaip du teisėjai, paskirti remiantis tos 

pačios valstybės narės pasiūlymu; 

(5) atsižvelgiant į Bendrojo Teismo darbo 

krūvio raidą, trijų etapų proceso pabaigoje 

reikėtų nustatyti 56 teisėjų skaičių, tai 

reiškia skiriant du teisėjus kiekvienos 

valstybės narės pasiūlymu, susitariant, kad 

Bendrajame Teisme niekada negali 

teisėjauti daugiau kaip du teisėjai, paskirti 

remiantis tos pačios valstybės narės 

pasiūlymu; 

 

Pakeitimas 4 

Tarybos pozicija 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 (5a) papildomi teisėjai turėtų būti skiriami 

remiantis jų nepriklausomumu, 

nešališkumu ir patirtimi, atsižvelgiant į jų 

profesinį ir asmeninį tinkamumą ir į tai, 

kaip jie išmano Europos Sąjungos ir 

valstybių narių teisines sistemas, ir taip 

pat turėtų būti užtikrinta lyčių 

pusiausvyra bendroje Teismo sudėtyje; 

 

Pakeitimas 5 

Tarybos pozicija 

7 konstatuojamoji dalis 
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Tarybos pozicija Pakeitimas 

(7) 2016 m. rugsėjo mėn. pirmosios 

instancijos jurisdikcija Sąjungos 
tarnautojų bylose ir Europos Sąjungos 

Tarnautojų teisme teisėjaujančių teisėjų 

septynios pareigybės turėtų būti perkeltos 

į Bendrąjį Teismą, remiantis būsimu 

Teisingumo Teismo teisėkūros prašymu; 

(7) kaip jau yra paskelbęs Teisingumo 

Teismas, bus pateiktas antras pasiūlymas 

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

siekiant nustatyti visą detalią Tarnautojų 

teismo, įskaitant septynias teisėjų 

pareigybes, jo darbuotojus ir išteklius, 

perkėlimo tvarką; 

 

Pakeitimas 6 

Tarybos pozicija 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 (8a) reikėtų organizuoti Bendrojo Teismo 

dalies teisėjų keitimą taip, kad valstybių 

narių vyriausybės palaipsniui pradėtų 

siūlyti po du teisėjus per tą patį dalies 

teisėjų pakeitimą. Todėl siekiant užtikrinti 

moterų ir vyrų pusiausvyrą Bendrajame 

Teisme [...* bendra deklaracija], valstybių 

narių vyriausybės turėtų siekti pasirinkti 

vieną moterį ir vieną vyrą, jei laikomasi 

Sutartyje nustatytų sąlygų ir procedūrų; 

Sutarties dėl Europos Sąjungos 19 

straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 

Teisingumo Teismą sudaro ne mažiau 

kaip po vieną teisėją iš kiekvienos 

valstybės narės. Kadangi dabartine 

sistema jau užtikrinama aiški geografinė 

pusiausvyra, papildomi teisėjai turėtų būti 

skiriami visų pirma atsižvelgiant į jų 

profesinius ir asmeninius gebėjimus ir į 

tai, kaip jie išmano Europos Sąjungos ir 

valstybių narių teisines sistemas, ir tik 

paskui – į jų pilietybę;  

 __________________ 

 * OL: prašom įrašyti šio reglamento 

įsigaliojimo datą. 

 



 

 

 PE568.566/ 4 

 LT 

Pakeitimas 7 

Tarybos pozicija 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 (9a) reikėtų paskirti devyniolika teisės 

referentų, kad kiekvienas teisėjas turėtų 

papildomą teisės referentą (atsižvelgiant į 

2014 m. jau paskirtus devynis referentus) 

– dėl to jau susitarta Teisingumo Teisme; 

 

Pakeitimas 8 

Tarybos pozicija 

1 straipsnio 2 a punktas (naujas) 

Protokolas Nr. 3 

48 straipsnis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 2a) 48 straipsnis papildomas šia dalimi:  

 „2019 m., prieš Bendrojo Teismo teisėjų 

pakeitimą, kuris turi būti vykdomas pagal 

sprendimą skirti devynis papildomus 

teisėjus, svarbu atlikti poveikio tyrimą, 

kad būtų nustatyta, ar, atsižvelgiant į 

darbo krūvį, būtina skirti tuos devynis 

teisėjus į Bendrąjį Teismą.“ 

 

Pakeitimas 9 

Tarybos pozicija 

1 straipsnio 2 b punktas (naujas) 

Protokolas Nr. 3 

48 a straipsnis (naujas) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 2b) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „ 48a straipsnis 

 Valstybių narių siūlomos kandidatūros 

priimtinos tik tuo atveju, jeigu arba 

siūloma skirti abiejų lyčių kandidatus, kai 

tuo pačiu metu tos valstybės narės 
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pasiūlymu skiriami du teisėjai, arba kitos 

lyties, nei tos valstybės narės siūlymu jau 

paskirtas Bendrojo Teismo teisėjas, 

kandidatą, kai valstybė narė antrą teisėją 

siūlo ne tuo pačiu metu kaip pirmą.“ 

Pagrindimas 

Žr. per 2012 m. vasario 3 s. plenarinį posėdį priimto pranešimo dėl moterų dalyvavimo 

priimant politinius sprendimus (2011/2295(INI) (PIETIKÄINEN) 15 dalį, kurioje 

[Parlamentas] „ragina valstybes nares remti teigiamą poveikį darančias priemones, įskaitant 

privalomas teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti lygybę visose valdymo įstaigose ir 

skiriant į valstybines pareigas, taip pat parengti priemones lyčių lygybės užtikrinimo 

stebėsenai vykdyti keliant kandidatus ar per rinkimus;“. 

 

Pakeitimas 10 

Tarybos pozicija 

2 straipsnis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Papildomų Bendrojo Teismo teisėjų, kurie 

skiriami pagal Protokolo Nr. 3 dėl Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 

straipsnį, kadencija yra: 

Papildomų Bendrojo Teismo teisėjų, kurie 

skiriami pagal Protokolo Nr. 3 dėl Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 

straipsnį, kadencija yra: 

a) šešių iš dvylikos papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo … m. … … d.,4 

kadencija baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d. 

Tie šeši teisėjai išrenkami burtų keliu. 

Kitų šešių teisėjų kadencija baigiasi 

2019 m. rugpjūčio 31 d.; 

a) šešių iš dvylikos papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo … m. … … d., 

* kadencija baigiasi 2016 m. rugpjūčio 

31 d. Tie šeši teisėjai parenkami taip: 

šešių valstybių narių vyriausybės siūlo po 

du teisėjus keičiant dalį Bendrojo Teismo 

teisėjų 2016 m. Kitų šešių teisėjų kadencija 

baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.;  

b) trijų iš septynių papildomų teisėjų, kurie 

turi būti paskirti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., 

kadencija baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų 

keturių teisėjų kadencija baigiasi 2022 m. 

rugpjūčio 31 d.; 

b) trijų iš septynių papildomų teisėjų, kurie 

turi būti paskirti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., 

kadencija baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

Tie trys teisėjai parenkami taip: trijų 

valstybių narių vyriausybės siūlo po du 

teisėjus keičiant dalį Bendrojo Teismo 

teisėjų 2019 m. Kitų keturių teisėjų 

kadencija baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.; 

c) keturių iš devynių papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo 2019 m. rugsėjo 

1 d., kadencija baigiasi 2022 m. rugpjūčio 

31 d. Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų 

penkių teisėjų kadencija baigiasi 2025 m. 

c) keturių iš devynių papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo 2019 m. rugsėjo 

1 d., kadencija baigiasi 2022 m. rugpjūčio 

31 d. Tie keturi teisėjai parenkami taip: 

keturių valstybių narių vyriausybės siūlo 

po du teisėjus keičiant dalį Bendrojo 
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rugpjūčio 31 d. Teismo teisėjų 2022 m. Kitų penkių teisėjų 

kadencija baigiasi 2025 m. rugpjūčio 31 d. 

__________________ __________________ 

4 OL: įrašyti „2015 m. rugsėjo 1 d.“ arba 

šio reglamento įsigaliojimo datą, jeigu ta 

data yra po 2015 m. rugsėjo 1 d. 

* OL: Prašom įrašyti šio reglamento 

įsigaliojimo datą. 

 

Pakeitimas 11 

Tarybos pozicija 

2 a straipsnis (naujas) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 1. Ne vėliau kaip ...* Teisingumo Teismas, 

pasinaudodamas išorės ekspertų 

paslaugomis, pateikia Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 

Bendrojo Teismo veiklos ataskaitą. 

 Šioje ataskaitoje ypatingas dėmesys 

skiriamas Bendrojo Teismo 

veiksmingumui, būtinybei padidinti 

teisėjų skaičių iki 56 ir šio padidinimo 

veiksmingumui, išteklių naudojimui ir 

veiksmingumui, tolesniam specializuotų 

kolegijų steigimui ir (arba) kitiems 

struktūriniams pokyčiams. 

 Atitinkamai Teisingumo Teismas teikia 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, kuriais atitinkamai iš 

dalies keičiamas jo Statutas. 

 2. Ne vėliau kaip ...** Teisingumo 

Teismas pateikia Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Komisijai ataskaitą dėl galimų 

pakeitimų, susijusių su kompetencijos 

pasiskirstymu priimant prejudicinius 

sprendimus pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 267 straipsnį. Su 

ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai 

dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

____________________ 

 * OL: prašom įrašyti datą – penkeri metai 

po šio reglamento įsigaliojimo datos. 
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 ** OL: prašom įrašyti datą – dveji metai 

po šio reglamento įsigaliojimo datos. 

 

 

 

 


