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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Stanowisko Rady 

Motyw 1 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(1) W konsekwencji stopniowego 

rozszerzania właściwości Sądu od chwili 

jego utworzenia, liczba wnoszonych do 

niego spraw jest każdego roku coraz 

większa, co w dłuższej perspektywie 

skutkuje wzrostem liczby spraw zawisłych 

przed tym Sądem. Ma to wpływ 

na wydłużanie się czasu trwania 

postępowań. 

(1) W konsekwencji stopniowego 

rozszerzania właściwości Sądu od chwili 

jego utworzenia w kolejnych latach rosła 

liczba wnoszonych do niego spraw, co 

w dłuższej perspektywie skutkuje 

wzrostem liczby spraw zawisłych przed 

tym Sądem. O ile nie zostaną zastosowane 

odpowiednie środki o charakterze 

proceduralnym i organizacyjnym, w tym 

nie nastąpi wzrost liczby sędziów Sądu, 

może to mieć wpływ na wydłużanie się 

czasu trwania postępowań 

 

Poprawka  2 

Stanowisko Rady 

Motyw 3 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(3) Na obecną sytuację Sądu wpływają (3) Na obecną sytuację Sądu wpływają 
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względy o charakterze strukturalnym 

wynikające między innymi z rosnącej 

liczby i coraz bardziej zróżnicowanego 

charakteru aktów prawnych 

przyjmowanych przez instytucje, organy i 

jednostki organizacyjne Unii , jak również 

z rozmiarów oraz złożoności spraw 

wnoszonych do Sądu, w szczególności 

z zakresu konkurencji i pomocy państwa. 

względy wynikające między innymi 

z rosnącej liczby i coraz bardziej 

zróżnicowanego charakteru aktów 

prawnych przyjmowanych przez instytucje, 

organy i jednostki organizacyjne Unii, 

z rozmiarów oraz złożoności spraw 

wnoszonych do Sądu, w szczególności 

z zakresu konkurencji, pomocy państwa i 

własności intelektualnej, a także z faktu, 

że nie powstały odpowiednie sądy 

wyspecjalizowane, co przewidziano w art. 

257 TFUE. 

 

Poprawka  3 

Stanowisko Rady 

Motyw 5 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę prawdopodobny 

rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba 

sędziów powinna zostać określona na 56 

na zakończenie trzyetapowego procesu, 

przy czym oczywiste jest, że w żadnym 

momencie w Sądzie nie może zasiadać 

więcej niż dwóch sędziów mianowanych 

na wniosek tego samego państwa 

członkowskiego. 

(5) Biorąc pod uwagę rozwój obciążenia 

Sądu pracą, liczba sędziów powinna zostać 

określona na 56 na zakończenie 

trzyetapowego procesu, tzn. po dwóch 

sędziów mianowanych na wniosek 

każdego z państw członkowskich, przy 

czym oczywiste jest, że w żadnym 

momencie w Sądzie nie może zasiadać 

więcej niż dwóch sędziów mianowanych 

na wniosek tego samego państwa 

członkowskiego. 

 

Poprawka  4 

Stanowisko Rady 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 (5a) Sędziów dodatkowych należy 

mianować w oparciu o ich niezawisłość, 

bezstronność i wiedzę fachową, 

uwzględniając ich kwalifikacje zawodowe 

i cechy osobowości oraz ich znajomość 

systemów prawnych Unii Europejskiej i 

państw członkowskich, a także powinno 

zapewniać równowagę płci w całym 
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składzie Sądu.  

 

Poprawka  5 

Stanowisko Rady 

Motyw 7 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(7) We wrześniu 2016 r. orzekanie 

w pierwszej instancji w sprawach 

dotyczących unijnej służby cywilnej oraz 7 

stanowisk sędziów Sądu do spraw Służby 

Publicznej Unii Europejskiej powinno 

zostać przekazane Sądowi na podstawie 

przyszłego wniosku ustawodawczego 

złożonego przez Trybunał 

Sprawiedliwości. 

(7) Zgodnie z oświadczeniem wydanym już 

przez Trybunał Sprawiedliwości, zostanie 

przedstawiony drugi wniosek 

ustawodawczy określający wszystkie 

szczegóły przekazania Sądu do spraw 

Służby Publicznej Unii europejskiej, w tym 

siedmiu stanowisk sędziów, jego kadry i 

zasobów. 

 

Poprawka  6 

Stanowisko Rady 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 (8a) Częściowe odnowienie składu 

sędziowskiego Sądu powinno odbyć się w 

taki sposób, aby rządy państw 

członkowskich stopniowo zaczynały 

mianować dwóch sędziów w ramach tego 

samego odnowienia częściowego. W 

związku z tym, w celu zapewnienia 

równowagi między kobietami i 

mężczyznami w Sądzie [wspólne 

oświadczenie z dnia... *], rządy państw 

członkowskich powinny dążyć do wyboru 

jednej kobiety i jednego mężczyzny, 

przestrzegając warunków i procedur 

przewidzianych w Traktacie. Artykuł 19 

ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

stanowi, że w Trybunale Sprawiedliwości 

zasiada przynajmniej jeden sędzia z 

każdego państwa członkowskiego. Jako że 

system ten gwarantuje już określoną 

równowagę geograficzną, dodatkowi 

sędziowie powinni być mianowani głównie 
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w oparciu o ich kwalifikacje zawodowe i 

cechy osobowości, a także ich wiedzę na 

temat systemów prawnych Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich. 

Dopiero po uwzględnieniu tych elementów 

należy brać pod uwagę kwestię 

obywatelstwa.  

 __________________ 

 * Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  7 

Stanowisko Rady 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 (9a) Należy powołać 19 referendarzy, aby 

każdy sędzia posiadał dodatkowego 

referendarza (uwzględniając dziewięciu 

referendarzy powołanych w 2014 r.), co 

ma już miejsce w Trybunale. 

 

Poprawka  8 

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

Protokół nr 3 

Artykuł 48 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 2a) w art. 48 dodaje się następujący ustęp:  

 „W 2019 r. przed odnowieniem składu 

sędziowskiego Sądu potwierdzającym 

decyzję o przyznaniu mu dziewięciu 

dodatkowych sędziów, przeprowadzone 

zostanie badanie skutków w celu 

stwierdzenia, czy w świetle obciążenia 

pracą w Sądzie tym jest zapotrzebowanie 

na dodatkowych dziewięciu sędziów.” 
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Poprawka  9 

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

Protokół nr 3 

Artykuł 48 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 2b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 48a 

 Mianowanie sędziego z danego państwa 

członkowskiego dopuszcza się jedynie 

wówczas, gdy dotyczy jednego kandydata 

każdej płci, przy czym obu kandydatów 

mianuje się jednocześnie na wniosek tego 

państwa członkowskiego, albo gdy dotyczy 

kandydata płci przeciwnej w stosunku do 

sędziego zasiadającego już w Sądzie, przy 

czym mianowanie na stanowisko drugiego 

sędziego na wniosek tego państwa 

członkowskiego nie odbywa się w tym 

samym czasie, co mianowanie na 

stanowisko pierwszego sędziego”. 

Uzasadnienie 

Zob. ust. 15 sprawozdania w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych 

(2011/2295(INI)) (PIETIKÄINEN) przyjętego na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 lutego 2012 

r., w którym „[Parlament Europejski] wzywa państwa członkowskie do promowania działań 

pozytywnych, w tym wiążących środków ustawodawczych, mających na celu 

zagwarantowanie parytetu płci we wszystkich organach rządowych i nominacjach 

publicznych, a także do opracowania narzędzi monitorowania nominacji i wyborów pod 

kątem płci;” 

 

Poprawka  10 

Stanowisko Rady 

Artykuł 2 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

Do kadencji sędziów dodatkowych Sądu, 

którzy mają być mianowani zgodnie z art. 

48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, mają zastosowanie 

następujące postanowienia: 

Do kadencji sędziów dodatkowych Sądu, 

którzy mają być mianowani zgodnie z art. 

48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, mają zastosowanie 

następujące postanowienia: 
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a) kadencja sześciu sędziów wybranych 

spośród dwunastu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia… 4, 

upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. Tych 

sześciu sędziów wybiera się w drodze 

losowania. Kadencja pozostałych sześciu 

sędziów upływa w dniu 31 sierpnia 2019 

r.; 

a) kadencja sześciu sędziów wybranych 

spośród dwunastu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia…*, 

upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. Tych 

sześciu sędziów wybiera się w taki sposób, 

by rządy każdego z sześciu państw 

członkowskich mianowały dwóch sędziów 

przy częściowym odnowieniu składu Sądu 

w 2016 r. Kadencja pozostałych sześciu 

sędziów upływa w dniu 31 sierpnia 2019 

r.;  

b) kadencja trzech sędziów wybranych 

spośród siedmiu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2016 r., upływa w dniu 

31 sierpnia 2019 r. Tych trzech sędziów 

wybiera się w drodze losowania. Kadencja 

pozostałych czterech sędziów upływa 

w dniu 31 sierpnia 2022 r.; 

b) kadencja trzech sędziów wybranych 

spośród siedmiu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2016 r., upływa w dniu 31 

sierpnia 2019 r. Tych trzech sędziów 

wybiera się w taki sposób, by rządy 

każdego z trzech państw członkowskich 

mianowały dwóch sędziów przy 

częściowym odnowieniu Sądu w 2019 r. 

Kadencja pozostałych czterech sędziów 

upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r.; 

c) kadencja czterech sędziów wybranych 

spośród dziewięciu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2019 r., upływa w dniu 31 

sierpnia 2022 r. Tych czterech sędziów 

wybiera się w drodze losowania. Kadencja 

pozostałych pięciu sędziów upływa w dniu 

31 sierpnia 2025 r. 

c) kadencja czterech sędziów wybranych 

spośród dziewięciu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2019 r., upływa w dniu 31 

sierpnia 2022 r. Tych czterech sędziów 

wybiera się w taki sposób, by rządy 

każdego z czterech państw członkowskich 

mianowały dwóch sędziów przy 

częściowym odnowieniu Sądu w 2022 r. 

Kadencja pozostałych pięciu sędziów 

upływa w dniu 31 sierpnia 2025 r. 

__________________ __________________ 

4 Dz.U.: proszę wstawić „1 września 

2015”, lub datę wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, jeżeli data ta 

jest późniejsza niż 1 września 2015 r. 

* Dz.U.: proszę datę wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  11 

Stanowisko Rady 

Artykuł 2 a (nowy) 
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Stanowisko Rady Poprawka 

 Artykuł 2a 

 1. Do ...* Trybunał Sprawiedliwości – za 

pośrednictwem konsultanta zewnętrznego 

– sporządza sprawozdanie z 

funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji. 

 Sprawozdanie to koncentruje się w 

szczególności na skuteczności 

funkcjonowania Sądu, potrzebie 

podwyższenia liczby sędziów do 56 i 

poprawy ich efektywności, a także 

wykorzystaniu i efektywności zasobów, jak 

również stworzeniu kolejnych sądów 

wyspecjalizowanych lub innych zmianach 

strukturalnych. 

 Trybunał Sprawiedliwości przedstawia 

wnioski ustawodawcze w celu dokonania 

odnośnej zmiany Statutu. 

 2. Do ...** Trybunał Sprawiedliwości 

sporządza sprawozdanie dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 

ewentualnych zmian podziału kompetencji 

w orzekaniu w trybie prejudycjalnym na 

mocy art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej. W stosownych 

przypadkach do sprawozdania dołącza się 

wnioski ustawodawcze. 

_________ 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

** * Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata 

po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

 

 

 

 


