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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-011  
från utskottet för rättsliga frågor 

 

Andrabehandlingsrekommendation 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

 

Rådets ståndpunkt (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 1 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(1) Till följd av tribunalens successivt 

utökade behörighet sedan inrättandet har 

antalet mål som anhängiggörs vid den stigit 

ständigt under årens lopp, vilket på sikt 

leder till en ökning av antalet pågående mål 

vid tribunalen. Detta påverkar 

handläggningstiderna. 

(1) Till följd av tribunalens successivt 

utökade behörighet sedan inrättandet har 

antalet mål som anhängiggörs vid den stigit 

under årens lopp, vilket på sikt leder till en 

ökning av antalet pågående mål vid 

tribunalen. Om inte lämpliga åtgärder av 

både förfarandemässig och organisatorisk 

art vidtas, inbegripet en ökning av antalet 

domare, kan detta påverka 

handläggningstiderna. 

 

Ändringsförslag  2 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 3 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(3) Den situation som tribunalen befinner 

sig i har strukturella orsaker som bland 

annat beror på att unionens olika 

(3) Den situation som tribunalen befinner 

sig i har orsaker som bland annat beror på 

att unionens olika institutioner, organ och 
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institutioner, organ och byråer har ökat 

antalet och mångfalden på sina rättsakter, 

samt på omfattningen av och 

komplexiteten i de mål som anhängiggörs 

vid tribunalen, i synnerhet på områdena 

konkurrens och statligt stöd. 

byråer har ökat antalet och mångfalden på 

sina rättsakter, på omfattningen av och 

komplexiteten i de mål som anhängiggörs 

vid tribunalen, i synnerhet på områdena 

konkurrens, statligt stöd och 

immaterialrätt samt på att relevanta 

specialdomstolar inte har inrättats i 

enlighet med artikel 257 i EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  3 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 5 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(5) Med beaktande av den sannolika 

utvecklingen av arbetsbördan vid 

tribunalen bör antalet domare fastställas till 

56 vid slutet av ett förfarande i tre steg, 

varvid det förutsätts att det inte vid någon 

tidpunkt får sitta fler än två domare i 

tribunalen som utnämnts på ett förslag av 

samma medlemsstat. 

(5) Med beaktande av utvecklingen av 

arbetsbördan vid tribunalen bör antalet 

domare fastställas till 56 vid slutet av ett 

förfarande i tre steg, det vill säga att två 

domare ska utses på förslag från varje 

medlemsstat, varvid det förutsätts att det 

inte vid någon tidpunkt får sitta fler än två 

domare i tribunalen som utnämnts på 

förslag av samma medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  4 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 5a (nytt) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (5a) Tillsättningen av ytterligare domare 

bör ske på grundval av deras oberoende, 

opartiskhet och kompetens, med 

beaktande av deras yrkesmässiga och 

personliga lämplighet och kunskap om 

rättssystemen i EU och medlemsstaterna. 

Vidare bör en jämn könsfördelning 

säkerställas i domstolens övergripande 

sammansättning. 

 

Ändringsförslag  5 

Rådets ståndpunkt 
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Skäl 7 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(7) I september 2016 bör behörigheten att 

döma i första instans i unionens 

personalmål och de sju domartjänsterna i 
Europeiska unionens personaldomstol 

överföras till tribunalen, på grundval av 

ett framtida lagstiftningsförslag från 

domstolen. 

(7) Såsom domstolen redan har 

tillkännagett kommer ett andra 

lagstiftningsförslag att läggas fram där 

alla närmare arrangemang fastställs för 

överföringen av Europeiska unionens 

personaldomstol, däribland dess sju 

domartjänster och dess personal och 

resurser. 

 

Ändringsförslag  6 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 8a (nytt) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (8a) Vid partiell nytillsättning i tribunalen 

ska medlemsstaternas regeringar gradvis 

börja utnämna två domare till samma 

nytillsättning. För att säkerställa en jämn 

könsfördelning i tribunalen [gemensam 

förklaring av den ...* ] bör 

medlemsstaternas regeringar därför 

sträva efter att välja en kvinna och en 

man, förutsatt att de villkor och 

förfaranden som föreskrivs i fördraget 

iakttas. Enligt artikel 19.2 i fördraget om 

Europeiska unionen ska domstolen ha 

minst en domare per medlemsstat. 

Eftersom detta system redan garanterar 

en bestämd geografisk balans bör 

ytterligare domare utses främst på 

grundval av deras yrkesmässiga och 

personliga färdigheter och mot bakgrund 

av deras kunskaper om rättssystemen i 

Europeiska unionen och dess 

medlemsstater. Först därefter bör hänsyn 

tas till deras nationalitet.  

 __________________ 

 * EUT: dagen för denna förordnings 

ikraftträdande. 
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Ändringsförslag  7 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 9a (nytt) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (9a) Nitton rättssekreterare bör utses, så 

att varje domare får ytterligare en 

rättssekreterare (med beaktande av de nio 

som tillsattes 2014), vilket är en lösning 

som redan finns i domstolen. 

 

Ändringsförslag  8 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 2a (nytt) 

Protokoll nr 3 

Artikel 48 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 48 ska följande punkt läggas 

till:  

 ”2019, innan beslutet om nytillsättning av 

ytterligare nio domare i tribunalen 

verkställs, ska en konsekvensbedömning 

genomföras för att avgöra om det ur 

arbetsbördessynpunkt är nödvändigt att 

förstärka den domstolen med dessa nio 

domare.” 

 

Ändringsförslag  9 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 2b (nytt) 

Protokoll nr 3 

Artikel 48a (ny) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (2b) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 48a 

 En medlemsstats utnämningar ska godtas 

endast om de avser antingen en kandidat 

av varje kön när två utnämningar ska ske 
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samtidigt på förslag från den 

medlemsstaten, eller en kandidat av 

motsatt kön i förhållande till en domare 

som fortsätter att tjänstgöra vid tribunalen 

när utnämningen till den andra 

domartjänsten på förslag av den 

medlemsstaten inte sker samtidigt som till 

den första domartjänsten.” 

Motivering 

Se punkt 15 i betänkandet om kvinnor i politiskt beslutsfattande (2011/2295(INI)) 

(Pietikäinen), som antogs i kammaren den 3 februari 2012: ”Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att främja åtgärder för positiv särbehandling, även genom bindande 

lagstiftning, för att få till stånd en jämn könsfördelning i alla styrande organ och vid 

offentliga utnämningar samt att utveckla verktyg för att övervaka jämställdheten vid 

nomineringar och val.” 

 

Ändringsförslag  10 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 2 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Ämbetstiden för de ytterligare domare i 

tribunalen som ska utses i enlighet med 

artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för 

Europeiska unionens domstol ska vara 

följande: 

Ämbetstiden för de ytterligare domare i 

tribunalen som ska utses i enlighet med 

artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för 

Europeiska unionens domstol ska vara 

följande: 

a) Ämbetstiden för sex av de tolv 

ytterligare domare som ska utses från och 

med den …* ska löpa ut den 31 augusti 

2016. Dessa sex domare ska väljas genom 

lottdragning. Ämbetstiden för de övriga 

sex domarna ska löpa ut den 31 augusti 

2019. 

a) Ämbetstiden för sex av de tolv 

ytterligare domare som ska utses från och 

med den …* ska löpa ut den 31 augusti 

2016. Dessa sex domare ska väljas på så 

sätt att regeringarna i sex medlemsstater 

utnämner två domare var till den partiella 

nytillsättningen i tribunalen 2016. 

Ämbetstiden för de övriga sex domarna ska 

löpa ut den 31 augusti 2019.  

b) Ämbetstiden för tre av de sju ytterligare 

domare som ska utses från och med 

den 1 september 2016 ska löpa ut den 31 

augusti 2019. Dessa tre domare ska väljas 

genom lottdragning. Ämbetstiden för de 

övriga fyra domarna ska löpa ut den 31 

augusti 2022. 

b) Ämbetstiden för tre av de sju ytterligare 

domare som ska utses från och med 

den 1 september 2016 ska löpa ut den 31 

augusti 2019. Dessa tre domare ska väljas 

på så sätt att regeringarna i tre 

medlemsstater utnämner två domare var 

till den partiella nytillsättningen i 

tribunalen 2019. Ämbetstiden för de 

övriga fyra domarna ska löpa ut den 31 
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augusti 2022. 

c) Ämbetstiden för fyra av de nio 

ytterligare domare som ska utses från och 

med den 1 september 2016, valda genom 

lottdragning, ska löpa ut den 31 augusti 

2022. Dessa fyra domare ska väljas genom 

lottdragning. Ämbetstiden för de övriga 

fem domarna ska löpa ut den 31 augusti 

2025. 

c) Ämbetstiden för fyra av de nio 

ytterligare domare som ska utses från och 

med den 1 september 2016, valda genom 

lottdragning, ska löpa ut den 31 augusti 

2022. Dessa fyra domare ska väljas på så 

sätt att regeringarna i fyra medlemsstater 

utnämner två domare var till den partiella 

nytillsättningen i tribunalen 2022. 

Ämbetstiden för de övriga fem domarna 

ska löpa ut den 31 augusti 2025. 

__________________ __________________ 

* EUT: Vänligen inför ”1 september 

2015" eller den dag då denna förordning 

träder i kraft om den dagen infaller efter 

den 1 september 2015. 

* EUT: vänligen inför den dag då denna 

förordning träder i kraft. 

 

Ändringsförslag  11 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 2a (ny) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 1. Senast …*[] ska domstolen utarbeta en 

rapport, med hjälp av en extern konsult, 

till Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om tribunalens 

funktionssätt. 

 Rapporten ska särskilt inriktas på 

tribunalens effektivitet, om ökningen av 

antalet domare till 56 varit nödvändig och 

ändamålsenlig, hur ändamålsenligt 

resurserna använts samt det ytterligare 

inrättandet av specialiserade avdelningar 

och/eller andra strukturella ändringar. 

 Domstolen ska lägga fram 

lagstiftningsförslag för att ändra sin 

stadga i enlighet med detta. 

 2. Senast …**[] ska domstolen utarbeta en 

rapport till Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om möjliga ändringar av 

behörighetsfördelningen vad gäller 

förhandsavgöranden i enlighet med 
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artikel 267 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt. Rapporten ska vid 

behov åtföljas av lagstiftningsförslag. 

 ________________ 

 * EUT: Vänligen inför datum: fem år 

efter ikraftträdandet av denna förordning. 

 ** EUT: Vänligen inför datum: två år 

efter ikraftträdandet av denna förordning. 

 

 

 

 


