
 

AM\1076559EL.doc 1/13 PE568.566v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

21.10.2015 A8-0296/14 

Σροπολογία  14 

Tadeusz Zwiefka 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

Mady Delvaux 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

Heidi Hautala 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

ύζηαζη για ηη δεύηερη ανάγνωζη A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ 

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

Θέζη ηοσ σμβοσλίοσ 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 2015/… 

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

για ηην ηροποποίηζη ηοσ Πρωηοκόλλοσ αριθ. 3 ηοσ Οργανιζμού 

ηοσ Γικαζηηρίοσ ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

                                                 
*
   Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηώλνληαη κε 

έληνλνπο πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζύκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππόςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 254 πξώηε παξάγξαθνο θαη ην άξζξν 281 δεύηεξε παξάγξαθνο, 

Έρνληαο ππόςε ηελ πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 106α παξάγξαθνο 1, 

Έρνληαο ππόςε ηελ αίηεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

Έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηόπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα, 

Απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
1
, 

                                                 
1
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 15εο Απξηιίνπ 2014 (δελ έρεη αθόκε 

δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε 

ηεο 23εο Ινπλίνπ 2015 (δελ έρεη αθόκε δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα). 
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Δθηηκώληαο ηα εμήο: 

(1) Καηόπηλ ηεο πξννδεπηηθήο δηεπξύλζεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεληθνύ 

Γηθαζηεξίνπ κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ν αξηζκόο ησλ ππνζέζεσλ ησλ νπνίσλ 

επηιακβάλεηαη ζεκεηψλεη πιένλ ζπλερή αύμεζε ▌. 

(2) Η ζεκεξηλή δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηώλ κνηάδεη απαξάδεθηε γηα ηνπο δηαδίθνπο, ηδίσο 

ππό ην πξίζκα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδώλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ. 

(3) Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Γεληθό Γηθαζηήξην νθείιεηαη ζε ▌ αίηηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ είδνπο ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ 

ησλ ζεζκηθώλ θαη ινηπώλ νξγάλσλ θαη ησλ νξγαληζκώλ ηεο Έλσζεο, θαζώο θαη κε 

ηνλ όγθν θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ππνζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ 

Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ αληαγσληζκνύ, ησλ θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ θαη ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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(3α)  Δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 257 ΣΛΕΕ. 

(4) πλεπώο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο θαηάιιεια 

κέηξα νξγαλσηηθνχ, δηαξζξσηηθνχ θαη δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εηδηθφηεξα ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαζηψλ. Η 

ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ 

Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία πξνβιέπεηαη από ηηο πλζήθεο, ζα επέηξεπε ηελ ηαπηόρξνλε 

κείσζε, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ηνπ όγθνπ ησλ εθθξεκώλ ππνζέζεσλ θαη ηεο 

ππεξβνιηθήο δηάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ. 



 

AM\1076559EL.doc 5/13 PE568.566v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(5) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ▌ εμέιημε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ, 

ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζε 56 κεηά από δηαδηθαζία ηξηώλ 

ζηαδίσλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θάζε θξάηνο κέινο ζα πξνηείλεη ηνλ δηνξηζκφ 

δχν δηθαζηψλ, ελώ εμππαθνύεηαη όηη ζε θακία ζηηγκή δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην 

Γεληθό Γηθαζηήξην πεξηζζόηεξνη από δύν δηθαζηέο δηνξηζκέλνη θαηόπηλ πξνηάζεσο 

ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. 

(5α)  Η επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 255 ΣΛΕΕ ιακβάλεη εηδηθφηεξα ππφςε 

ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ακεξνιεςία, ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαη πξνζσπηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ. 

(6) Γώδεθα επηπιένλ δηθαζηέο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ώζηε λα κεησζεί ηαρέσο ν θόξηνο εθθξεκώλ 

ππνζέζεσλ· 
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(7) Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ε αξκνδηόηεηα εθδίθαζεο ζε πξώην βαζκό ππνζέζεσλ 

δεκόζηαο δηνίθεζεο ηεο ΕΕ θαη νη επηά ζέζεηο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ▌ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζην Γεληθό Γηθαζηήξην, βάζεη ηνπ 

λνκνζεηηθνχ αηηήκαηνο πνπ έρεη ήδε αλαθνηλσζεί από ην Γηθαζηήξην. 

Τν ελ ιφγσ αίηεκα ζα εμεηάδεη ηνπο ιεπηνκεξείο φξνπο ηεο κεηαθνξάο ησλ επηά 

ζέζεσλ ησλ δηθαζηψλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ Δεκφζηαο Δηνίθεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ ηνπ. 

(8) Οη ππόινηπνη ελλέα ▌ δηθαζηέο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2019. Γηα ιόγνπο απνηειεζκαηηθήο απφ πιεπξάο θφζηνπο δηαρείξηζεο, ην 

αλσηέξσ δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ πξόζιεςε επηπιένλ εηζεγεηώλ ή ινηπνύ 

ππνζηεξηθηηθνύ πξνζσπηθνύ. Μέηξα εζσηεξηθήο αλαδηνξγάλσζεο εληόο ηνπ 

νξγάλνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρόλησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ίζνη γηα φινπο ηνπο 

δηθαζηέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ην Γεληθφ Δηθαζηήξην 

ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηνπ. 
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(8α)  Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ 

θχισλ ζηε ζχλζεζε ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο απηφο, νη κεξηθέο αλαλεψζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηθαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ  λα αξρίζνπλ 

ζηαδηαθά λα πξνηείλνπλ δχν δηθαζηέο γηα ηελ ίδηα κεξηθή αλαλέσζε κε ζθνπφ λα 

επηιέγνληαη έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη 

φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Σπλζήθε. 

(9) Οη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε 

ηε κεξηθή αλαλέσζε δηθαζηώλ θαη γεληθώλ εηζαγγειέσλ, πνπ ιακβάλεη ρώξα αλά 

ηξηεηία, πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ αλαιόγσο. 

(9α)  Όπσο έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ην Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζα 

ππνβάιιεη, ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεληθνχ 

Δηθαζηεξίνπ, εηήζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζα πξνηείλεη θαηάιιεια κέηξα. Καηά ηε δεχηεξε θαη ηελ 

ηξίηε θάζε ηεο δηεχξπλζεο ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ ηεο νπνίαο, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ Δηθαζηεξίνπ. 

(10) Σν Πξσηόθνιιν αξηζ. 3 πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: 
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Άρθρο 1 

Σν Πξσηόθνιιν αξηζ. 3 πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

(1) Σν άξζξν 9 αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν θείκελν: 

«Άρθρο 9 

Όηαλ, αλά ηξηεηία, αληηθαζίζηαληαη κεξηθώο νη δηθαζηέο, αληηθαζίζηαηαη ην ήκηζπ 

ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ. Δάλ ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ είλαη πεξηηηόο, ν αξηζκόο 

ησλ δηθαζηώλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ζα πξέπεη ελαιιάμ λα είλαη ν επόκελνο αξηζκόο 

άλσ ηνπ εκίζενο ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ θαη ν επόκελνο αξηζκόο θάησ ηνπ 

εκίζενο. 

Η πξώηε παξάγξαθνο ηζρύεη επίζεο θαη θαηά ηελ αλά ηξηεηία κεξηθή αληηθαηάζηαζε 

ησλ γεληθώλ εηζαγγειέσλ». 
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(2) Σν άξζξν 48 αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν θείκελν: 

«Άρθρο 48 

Σν Γεληθό Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη από: 

α) 40 δηθαζηέο από ηελ  …

· 

β) 47 δηθαζηέο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2016, 

γ) δύν δηθαζηέο αλά θξάηνο κέινο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2019». 

                                                 

  ΔΔ: λα ζπκπιεξσζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
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Άρθρο 2 

Η ζεηεία ησλ επηπιένλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ πνπ δηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 48 ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζ. 3 πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη σο εμήο: 

α) Η ζεηεία έμη από ηνπο δώδεθα επηπιένλ δηθαζηέο πνπ ζα δηνξηζζνύλ κεηά ηελ …

 

ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ2016. Απηνί νη έμη δηθαζηέο επηιέγνληαη θαηά ηξφπν ψζηε 

νη θπβεξλήζεηο έμη θξαηψλ κειψλ λα πξνηείλνπλ δχν δηθαζηέο γηα ηε κεξηθή 

αλαλέσζε ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ ην 2016. Η ζεηεία ησλ ππόινηπσλ έμη 

δηθαζηώλ ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ 2019· 

                                                 

  ΔΔ: λα ζπκπιεξσζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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β) Η ζεηεία ηξηώλ από ηνπο επηά επηπιένλ δηθαζηέο πνπ ζα δηνξηζζνύλ από ηελ 

1ε επηεκβξίνπ ηνπ 2016 ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ 2019. Απηνί νη ηξεηο 

δηθαζηέο επηιέγνληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη θπβεξλήζεηο ηξηψλ θξαηψλ κειψλ λα 

πξνηείλνπλ δχν δηθαζηέο γηα ηε κεξηθή αλαλέσζε ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ ην 

2019. Η ζεηεία ησλ ππόινηπσλ ηεζζάξσλ δηθαζηώλ ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ 

ηνπ 2022· 

γ) Η ζεηεία ηεζζάξσλ από ηνπο ελλέα επηπιένλ δηθαζηέο πνπ ζα δηνξηζζνύλ από ηελ 

1ε επηεκβξίνπ ηνπ 2019, ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ 2022. Απηνί νη ηέζζεξηο 

δηθαζηέο επηιέγνληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη θπβεξλήζεηο ηεζζάξσλ θξαηψλ κειψλ 

λα πξνηείλνπλ δχν δηθαζηέο γηα ηε κεξηθή αλαλέσζε ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ ην 

2022. Η ζεηεία ησλ ππόινηπσλ πέληε δηθαζηώλ ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ 2025. 
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Άξζξν 2α 

1.  Έσο … 

 ην αξγφηεξν, ην Δηθαζηήξην, κε ηε ζπλδξνκή ελφο εμσηεξηθνχ 

ζπκβνχινπ, ζπληάζζεη έθζεζε πξνο ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην θαη 

ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ. 

Σηελ έθζεζε εμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Γεληθνχ Δηθαζηεξίνπ, 

ε αλάγθε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαζηψλ ζε 

56, ε ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη ε πεξαηηέξσ δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ θαη/ή άιιεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 

Όπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, ην Δηθαζηήξην ππνβάιιεη αλάινγεο λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ. 

2.  Έσο …


 ην αξγφηεξν, ην Δηθαζηήξην ζπληάζζεη έθζεζε πξνο ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην θαη ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ελδερφκελεο αιιαγέο 

ζηελ θαηαλνκή ηεο αξκνδηφηεηαο γηα πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 267 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Η έθζεζε 

ζα ζπλνδεχεηαη, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, απφ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. 

                                                 

   ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 


   ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: δχν έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
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Άρθρο 3 

Ο παξώλ θαλνληζκόο αξρίδεη λα ηζρύεη ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ 

Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Ο παξώλ θαλνληζκόο είλαη δεζκεπηηθόο σο πξνο όια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρύεη άκεζα ζε θάζε 

θξάηνο κέινο. 

 

(ηόπνο) …, (εκεξνκελία) … 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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