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_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 1 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(1) Bħala konsegwenza tal-espansjoni 

progressiva tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 

Ġenerali sa minn meta nħolqot, l-għadd ta' 

kawżi quddiem il-Qorti Ġenerali ilu jiżdied 

b'mod stabbli matul is-snin, li maż-żmien 

irriżulta f'żieda fl-għadd ta' kawżi pendenti 

quddiem dik il-Qorti. Dan għandu impatt 

fuq it-tul ta' żmien tal-proċedimenti. 

(1) Bħala konsegwenza tal-espansjoni 

progressiva tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 

Ġenerali sa minn meta nħolqot, l-għadd ta' 

kawżi quddiem il-Qorti Ġenerali żdied 

matul is-snin, li maż-żmien irriżulta f'żieda 

fl-għadd ta' kawżi pendenti quddiem dik il-

Qorti. Sakemm ma jitteħdux miżuri 

adegwati, kemm ta' natura proċedurali kif 

ukoll ta' natura organizzattiva, inkluża 

żieda fl-għadd ta' Mħallfin f'dik il-Qorti, 

dan jaf ikollu impatt fuq it-tul ta' żmien 

tal-proċedimenti. 

 

Emenda  2 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 3 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(3) Is-sitwazzjoni li l-Qorti Ġenerali tinsab (3) Is-sitwazzjoni li l-Qorti Ġenerali tinsab 
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fiha għandha kawżi strutturali relatati, 

inter alia, maż-żieda u mal-varjetà tal-atti 

tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-

aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll mal-volum u 

l-kumplessità tal-kawżi mressqa quddiem 

il-Qorti Ġenerali, b'mod partikolari fl-

oqsma tal-kompetizzjoni u tal-għajnuna 

mill-Istat. 

fiha għandha kawżi relatati, inter alia, maż-

żieda u mal-varjetà tal-atti tal-

istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-

aġenziji tal-Unjoni, mal-volum u l-

kumplessità tal-kawżi mressqa quddiem il-

Qorti Ġenerali, b'mod partikolari fl-oqsma 

tal-kompetizzjoni, l-għajnuna mill-Istat u l-

proprjetà intellettwali, u mal-fatt li l-qrati 

speċjalizzati relevanti ma ġewx stabbiliti 

kif previst fl-Artikolu 257 tat-TFUE. 

 

Emenda  3 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 5 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni probabbli 

tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-

għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 

56 fi tmiem proċess fi tliet stadji, bil-fehim 

li fl-ebda mument ma jista' jkun hemm 

aktar minn żewġ Imħallfin li jippresiedu 

fil-Qorti Ġenerali maħtura fuq proposta 

mill-istess Stat Membru. 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni tal-volum 

ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-għadd ta' 

Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 56 fi 

tmiem proċess fi tliet stadji, jiġifieri żewġ 

Imħallfin maħtura fuq proposta minn kull 

wieħed mill-Istati Membri, bil-fehim li fl-

ebda mument ma jista' jkun hemm aktar 

minn żewġ Imħallfin li jippresiedu fil-Qorti 

Ġenerali maħtura fuq proposta mill-istess 

Stat Membru. 

 

Emenda  4 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (5a) Il-ħatra tal-Imħallfin addizzjonali 

għandha tkun ibbażata fuq l-

indipendenza, l-imparzjalità u l-għarfien 

espert tagħhom, filwaqt li titqies l-idoneità 

professjonali u personali tagħhom kif 

ukoll l-għarfien tagħhom dwar l-

ordinamenti ġuridiċi tal-Unjoni Ewropea 

u tal-Istati Membri, u barra minn hekk, 

għandha tiżgura bilanċ bejn is-sessi fil-

kompożizzjoni kumplessiva tal-Qorti. 
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Emenda  5 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 7 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(7) F'Settembru 2016, il-kompetenza fil-

prim istanza f'kawżi tas-servizz pubbliku 

tal-Unjoni, u s-seba' postijiet ta' Mħallfin 

fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-

Unjoni Ewropea, għandhom jiġu ttrasferiti 

għall-Qorti Ġenerali, abbażi ta' talba 

leġislattiva futura mill-Qorti tal-Ġustizzja. 

(7) Bħalma diġà ħabbret il-Qorti tal-

Ġustizzja, se tiġi ppreżentata t-tieni 

proposta leġiżlattiva sabiex jiġu 

determinati l-arranġamenti ddettaljati 

kollha għat-trasferiment tat-Tribunal 
għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea, 

inklużi s-seba' postijiet ta' Mħallfin u l-
persunal u r-riżorsi tiegħu. 

 

Emenda  6 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (8a) Is-sostituzzjonijiet parzjali fil-Qorti 

Ġenerali għandhom jiġu organizzati b'tali 

mod li l-gvernijiet tal-Istati Membri 

jibdew gradwalment jinnominaw żewġ 

Imħallfin għall-istess sostituzzjoni 

parzjali. Għaldaqstant, bil-għan li jiġi 

żgurat bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel fi 

ħdan dik il-Qorti [dikjarazzjoni konġunta 

ta'...  * ], il-gvernijiet tal-Istati Membri 

għandhom jimmiraw li jagħżlu mara 

waħda u raġel wieħed, dment li jkunu 

rispettati l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 

stabbiliti fit-Trattat. L-Artikolu 19(2) tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi 

li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tinkludi 

mill-inqas Imħallef wieħed minn kull Stat 

Membru. Peress li din is-sistema diġà 

tiżgura bilanċ ġeografiku definit, l-

Imħallfin addizzjonali għandhom jinħatru 

primarjament abbażi tal-ħiliet 

professjonali u personali tagħhom, u fid-

dawl tal-għarfien tagħhom dwar l-

ordinamenti ġuridiċi tal-Unjoni Ewropea 

u l-Istati Membri tagħha; huwa biss wara 

li jkunu ġew ikkunsidrati dawn il-kriterji 
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li tista' titqies in-nazzjonalità tagħhom.  

 __________________ 

 * ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  7 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (9a) Għandhom jinħatru 19-il segretarju 

legali bil-għan li kull Imħallef ikun jista' 

jkollu segretarju legali addizzjonali 

(filwaqt li jitqiesu d-disa' segretarji li 

nħatru fl-2014), arranġament li diġà 

jeżisti fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja. 

 

Emenda  8 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 1 – punt 2a (ġdid) 

Protokoll Nru 3 

Artikolu 48 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (2a) Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-

Artikolu 48:  

 'Fl-2019, qabel is-sostituzzjoni tal-Qorti 

Ġenerali li tikkonferma d-deċiżjoni li jiġu 

allokati disa' Mħallfin addizzjonali lill-

istess Qorti, għandu jsir studju tal-impatt 

biex jiddetermina  ikunx neċessarju li 

dawk id-disa' Mħallfin jiġu allokati lil dik 

il-Qorti, fid-dawl tal-volum ta' xogħol. 

 

Emenda  9 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 1 – punt 2b (ġdid) 

Protokoll Nru 3 

Artikolu 48a (ġdid) 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (2b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 48a 

 In-nomini minn Stat Membru għandhom 

ikunu ammissibbli biss jekk jikkonċernaw 

jew kandidat wieħed ta' kull sess f'każ li 

jkunu jridu jsiru żewġ nomini fl-istess ħin 

fuq proposta ta' dak l-Istat Membru, jew 

inkella kandidat tas-sess oppost għal 

kwalunkwe Mħallef li jkun għadu fil-

kariga fi ħdan il-Qorti Ġenerali f'każ li n-

nomina għall-kariga tat-tieni Mħallef ma 

ssirx fl-istess ħin li fih tkun saret in-

nomina għall-kariga tal-ewwel Imħallef.' 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-paragrafu 15 tar-Rapport dwar in-Nisa fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet Politiċi 

(2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN), adottat fil-plenarja fit-3.2.2012, li jistieden "lill-Istati 

Membri jippromwovu miżuri ta' azzjoni pożittiva, inkluż miżuri leġiżlattivi vinkolanti, bil-

għan li jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-korpi ta' governanza u fil-karigi pubbliċi u biex 

jiżviluppaw għodod għall-monitoraġġ tal-ġeneru f'nominazzjonijiet u f'elezzjonijiet;" 

 

Emenda  10 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-mandat tal-Imħallfin addizzjonali tal-

Qorti Ġenerali li għandhom jinħatru taħt l-

Artikolu 48 tal-Protokoll Nru 3 dwar l-

Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea għandu jkun kif ġej: 

Il-mandat tal-Imħallfin addizzjonali tal-

Qorti Ġenerali li għandhom jinħatru taħt l-

Artikolu 48 tal-Protokoll Nru 3 dwar l-

Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea għandu jkun kif ġej: 

(a) Il-mandat ta' sitta mit-12-il Imħallef 

addizzjonali li għandhom jinħatru minn … 
4, għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2016. 

Dawk is-sitt Imħallfin għandhom 

jintgħażlu bil-polza. Il-mandat tas-sitt 

Imħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' 

Awwissu 2019; 

a) Il-mandat ta' sitta mit-12-il Imħallef 

addizzjonali li għandhom jinħatru minn … 
4, għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2016 

Dawk is-sitt Imħallfin għandhom 

jintgħażlu b'tali mod li l-gvernijiet ta' sitt 

Stati Membri jinnominaw żewġ Imħallfin 

kull wieħed għas-sostituzzjoni parzjali tal-

Qorti Ġenerali fl-2016. Il-mandat tas-sitt 

Imħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' 

Awwissu 2019;  



 

 

 PE568.566/ 6 

 MT 

(b) Il-mandat ta' tlieta mis-seba' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2016 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2019. Dawk it-tliet 

Imħallfin għandhom jintgħażlu bil-polza. 

Il-mandat tal-erba' Mħallfin l-oħra għandu 

jintemm fil-31 ta' Awwissu 2022; 

(b) Il-mandat ta' tlieta mis-seba' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2016 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2019. Dawk it-tliet 

Imħallfin għandhom jintgħażlu b'tali mod 

li l-gvernijiet ta' tliet Stati Membri 

jinnominaw żewġ Imħallfin kull wieħed 

għas-sostituzzjoni parzjali tal-Qorti 

Ġenerali fl-2019. Il-mandat tal-erba' 

Mħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' 

Awissu 2022; 

(c) Il-mandat ta' erba' mid-disa' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2019 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2022. Dawk l-erba' 

Mħallfin għandhom jintgħażlu bil-polza. Il-

mandat tal-ħames Imħallfin l-oħra għandu 

jintemm fil-31 ta' Awwissu 2025. 

(c) Il-mandat ta' erba' mid-disa' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2019 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2022. Dawk l-erba' 

Mħallfin għandhom jintgħażlu b'tali mod 

li l-gvernijiet ta' erba' Stati Membri 

jinnominaw żewġ Imħallfin kull wieħed 

għas-sostituzzjoni parzjali tal-Qorti 

Ġenerali fl-2022. Il-mandat tal-ħames 

Imħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' 

Awissu 2025. 

__________________ __________________ 

4 OJ: daħħal il-kliem "l-1 ta' Settembru 

2015", jew id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament jekk id-data hija wara l-1 ta' 

Settembru 2015. 

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  11 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2a (ġdid) 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 Artikolu 2a 

 1. Sa ...*, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha 

tfassal rapport, bl-użu ta' konsulent 

estern, lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-

funzjonament tal-Qorti Ġenerali. 

 B'mod partikolari, dan ir-rapport għandu 

jiffoka fuq l-effiċjenza tal-Qorti Ġenerali, 

il-ħtieġa u l-effikaċja taż-żieda fl-għadd 

ta' Mħallfin tagħha għal 56, l-użu u l-

effikaċja tar-riżorsi u l-istabbiliment 
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ulterjuri ta' awli speċjalizzati u/jew 

tibdiliet strutturali oħrajn. 

 Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tippreżenta 

proposti leġiżlattivi sabiex temenda l-

Istatut tagħha kif meħtieġ. 

 2. Sa ...**, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha 

tfassal rapport lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar 

tibdiliet possibbli fid-distribuzzjoni tal-

kompetenza għas-sentenzi preliminari 

skont l-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ir-

rapport għandu jkun akkumpanjat, meta 

xieraq, bi proposti leġiżlattivi. 

__________________ 

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data : 

ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament. 

**ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data : 

sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. 

 

 

 

 


