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PREDLOGI SPREMEMB 001-011  
vlagatelj: Odbor za pravne zadeve 

 

Priporočilo za drugo obravnavo 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

 

Stališče Sveta (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 1 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(1) Kot posledica postopnega širjenja 

pristojnosti Splošnega sodišča od njegove 

ustanovitve se število zadev, predloženih 

temu sodišču, stalno veča, zato se na tem 

sodišču dolgoročno veča število nerešenih 

zadev. To pa vpliva na trajanje postopkov. 

(1) Kot posledica postopnega širjenja 

pristojnosti Splošnega sodišča od njegove 

ustanovitve se število zadev, predloženih 

temu sodišču, z leti veča, zato se na tem 

sodišču dolgoročno veča število nerešenih 

zadev. Če ne bodo sprejeti ustrezni 

postopkovni in organizacijski ukrepi, 

vključno s povečanjem števila sodnikov na 

tem sodišču, bi to lahko vplivalo na 

trajanje postopkov. 

 

Predlog spremembe  2 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(3) Vzroki za položaj, v katerem je Splošno 

sodišče, so strukturni in so med drugim 

povezani z večanjem števila in raznolikosti 

(3) Vzroki za položaj, v katerem je Splošno 

sodišče, so med drugim povezani z 

večanjem števila in raznolikosti pravnih 
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pravnih aktov institucij, organov, uradov in 

agencij Unije kot tudi z obsegom in 

zapletenostjo zadev, predloženih 

Splošnemu sodišču, zlasti na področjih 

konkurence in državnih pomoči. 

aktov institucij, organov, uradov in agencij 

Unije, z obsegom in zapletenostjo zadev, 

predloženih Splošnemu sodišču, zlasti na 

področjih konkurence, državne pomoči in 

intelektualne lastnine, ter s tem, da niso 

bila ustanovljena ustrezna specializirana 

sodišča, kakor je določeno v 

členu 257 PDEU. 

 

Predlog spremembe  3 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 5 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(5) Ob upoštevanju verjetnega razvoja 

obsega dela bi morali število sodnikov 

Splošnega sodišča določiti tako, da bo ob 

koncu tristopenjskega procesa znašalo 56, 

pri čemer se razume, da ne moreta biti na 

Splošnem sodišču v nobenem trenutku več 

kot dva sodnika, imenovana na predlog iste 

države članice. 

(5) Ob upoštevanju razvoja obsega dela 

Splošnega sodišča bi morali število 

sodnikov določiti tako, da bo ob koncu 

tristopenjskega procesa znašalo 56, tj. dva 

sodnika, ki sta oba imenovana na predlog 

posamezne države članice, pri čemer se 

razume, da ne moreta biti na Splošnem 

sodišču v nobenem trenutku več kot dva 

sodnika, imenovana na predlog iste države 

članice. 

 

Predlog spremembe  4 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 5a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (5a) Dodatne sodnike bi bilo treba 

imenovati na podlagi njihove 

neodvisnosti, nepristranskosti in 

strokovnosti, ob upoštevanju ustreznosti 

strokovnega znanja in osebnostnih 

lastnosti ter njihovega poznavanja 

pravnih sistemov Evropske unije in držav 

članic, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti 

uravnoteženo zastopanost spolov v celotni 

sestavi sodišča. 

 

Predlog spremembe  5 
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Stališče Sveta 

Uvodna izjava 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Septembra 2016 bi bilo treba 

pristojnost za odločanje na prvi stopnji v 

zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Unije 

in mesta sedmih sodnikov na Sodišču za 
uslužbence Evropske unije na podlagi 

prihodnje zakonodajne zahteve Sodišča 

prenesti na Splošno sodišče. 

(7) Kot je Sodišče že napovedalo, bo 

predložen dodaten zakonodajni predlog za 

določitev vseh podrobnih pravil za prenos 

Sodišča za uslužbence Evropske unije, 

vključno z njegovimi sedmimi sodniškimi 

mesti, osebjem in viri. 

 

Predlog spremembe  6 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 8a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (8a) Delne zamenjave v sestavi Splošnega 

sodišča bi morale biti organizirane tako, 

da bi vlade držav članic postopoma začele 

imenovati po dva sodnika za isto delno 

zamenjavo. Da bi pri tem zagotovili 

ravnotežje med ženskami in moškimi na 

tem sodišču [skupna izjava z dne ...*], bi si 

morale vlade držav članic prizadevati, da 

izberejo po eno žensko in enega moškega, 

če so upoštevani pogoji in postopki, 

določeni s Pogodbo. Člen 19(2) Pogodbe o 

Evropski uniji določa, da ima Sodišče 

najmanj po enega sodnika iz vsake države 

članice. Ker ta sistem že zagotavlja jasno 

geografsko ravnotežje, bi bilo treba 

dodatne sodnike imenovati predvsem na 

podlagi njihovega strokovnega znanja in 

osebnostnih veščin ter ob upoštevanju 

poznavanja pravnih sistemov Evropske 

unije in njenih držav članic; šele nato pa 

bi bilo treba upoštevati njihovo 

državljanstvo.  

 __________________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te uredbe. 
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Predlog spremembe  7 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 9a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (9a) Imenovati bi bilo treba devetnajst 

strokovnih sodelavcev, da bi lahko imel 

vsak sodnik dodatnega strokovnega 

sodelavca (upoštevajoč imenovanje 

devetih strokovnih sodelavcev v letu 

2014), ureditev, ki na Sodišču že obstaja. 

 

Predlog spremembe  8 

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 2a (novo) 

Protokol št. 3 

Člen 48 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (2a) V členu 48 se doda naslednji 

odstavek:  

 „Pred zamenjavo Splošnega sodišča leta 

2019, s katero bo potrjena odločitev o 

dodelitvi devetih dodatnih sodnikov temu 

sodišču, se izvede študija, da se ugotovi, 

ali je ta dodelitev glede na obseg dela tega 

sodišča potrebna.“ 

 

Predlog spremembe  9 

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 2b (novo) 

Protokol št. 3 

Člen 48a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (2b) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 48a 

 Imenovanje države članice je dopustno le, 

če se v primeru, da je treba na predlog te 

države članice imenovati dva kandidata 
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hkrati, za vsak spol imenuje po en 

kandidat ali en kandidat, ki je 

nasprotnega spola od sodnika, ki ostaja 

na Splošnem sodišču, kadar imenovanje 

za mesto drugega sodnika na predlog te 

države članice ne poteka hkrati z 

imenovanjem za mesto prvega sodnika.“ 

Obrazložitev 

Glej odstavek 15 Poročila o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev (2011/2295(INI)) 

(PIETIKÄINEN), sprejeto 3. februarja 2012 na plenarnem zasedanju, ki „poziva države 

članice, naj spodbujajo pozitivne ukrepe, vključno s pravno zavezujočimi ukrepi, za 

zagotavljanje enakopravne zastopanosti v vseh upravljavskih organih in na javnih funkcijah 

in naj razvijejo orodja za spremljanje imenovanj in volitev z vidika vprašanj spolov“. 

 

Predlog spremembe  10 

Stališče Sveta 

Člen 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Mandat dodatnih sodnikov Splošnega 

sodišča, imenovanih v skladu s členom 48 

Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča 

Evropske unije, je naslednji: 

Mandat dodatnih sodnikov Splošnega 

sodišča, imenovanih v skladu s členom 48 

Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča 

Evropske unije, je naslednji: 

(a) mandat šestih od dvanajstih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani po …4, se izteče 

31. avgusta 2016. Teh šest sodnikov se 

izbere z žrebom. Mandat preostalih šestih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2019; 

a) mandat šestih od dvanajstih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani po … *, se 

izteče 31. avgusta 2016. Teh šest sodnikov 

se izbere tako, da vlade šestih držav članic 

imenujejo vsaka po dva sodnika za delno 

zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v 

letu 2016. Mandat preostalih šestih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2019;  

(b) mandat treh od sedmih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2016, se izteče 

31. avgusta 2019. Ti trije sodniki se 

izberejo z žrebom. Mandat preostalih štirih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2022; 

(b) mandat treh od sedmih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2016, se izteče 

31. avgusta 2019. Ti trije sodniki se 

izberejo tako, da vlade treh držav članic 

imenujejo vsaka po dva sodnika za delno 

zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v 

letu 2019. Mandat preostalih štirih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2022; 

(c) mandat štirih od devetih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2019, se izteče 

(c) mandat štirih od devetih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2019, se izteče 
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31. avgusta 2022. Ti štirje sodniki se 

izberejo z žrebom. Mandat preostalih petih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2025. 

31. avgusta 2022. Ti štirje sodniki se 

izberejo tako, da vlade štirih držav članic 

imenujejo vsaka po dva sodnika za delno 

zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v 

letu 2022. Mandat preostalih petih 

sodnikov se izteče 31. avgusta 2025. 

__________________ __________________ 

4 UL: vstavite "1. septembru 2015" ali, 

začetek veljavnosti te uredbe, če je ta 

datum po 31. avgustu 2015. 

* UL: prosimo, vstavite "1. septembru 

2015" ali, začetek veljavnosti te uredbe, če 

je ta datum po 1. septembru 2015. 

 

Predlog spremembe  11 

Stališče Sveta 

Člen 2a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 1. Sodišče skupaj z zunanjim sodelavcem 

do ...* pripravi za Evropski parlament, 

Svet in Komisijo poročilo o delovanju 

Splošnega sodišča. 

 V tem poročilu se osredotoči predvsem na 

uspešnost Splošnega sodišča ter na 

nujnost in učinkovitost povečanja števila 

sodnikov na 56, uporabo in učinkovitost 

virov ter ustanovitev nadaljnjih posebnih 

senatov in/ali druge strukturne 

spremembe. 

 Za ustrezno spremembo svojega statuta 

vloži Sodišče zakonodajne predloge. 

 2. Sodišče do ...** pripravi za Parlament, 

Svet in Komisijo poročilo o morebitnih 

spremembah dodelitve pristojnosti za 

predhodne sodbe iz člena 267 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije. Poročilu se po 

potrebi priložijo zakonodajni predlogi. 

 _________________ 

 * UL: prosimo vstavite datum pet let po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

 ** UL:prosimo vstavite datum dve leti po 

začetku veljavnosti te uredbe. 
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