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Изменение  16 

Антониу Мариню и Пинту 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Съображение 5 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(5) Като се има предвид вероятното 

развитие на работното натоварване на 

Общия съд, броят на съдиите следва да 

се определи на 56 в края на процес, 

включващ три етапа, като се приема, 

че в нито един момент в Общия съд 

не може да работят повече от двама 

съдии, назначени по предложение на 

една и съща държава членка. 

(5) Като се има предвид вероятното 

развитие на работното натоварване на 

Общия съд, броят на съдиите следва да 

се определи на 40. 

Or. en 
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Доклад A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Съображение 7 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(7) През септември 2016 г. 

компетентността за разглеждането 

като първа инстанция на дела, 

свързани с публичната служба на 

Съюза, и постовете на седем съдии в 

Съда на публичната служба на 

Европейския съюз следва да се 

прехвърлят към Общия съд въз основа 

на предстоящо законодателно искане 

на Съда. 

(7) Статутът следва да предвижда 

също така трайно разрешаване на 

въпроса с произхода на съдиите, тъй 

като настоящото разпределение на 

съдийските длъжности по държави 

членки не може да се прилага в 

случаите, в които броят на съдиите е 

по-голям от този на държавите 

членки. 

Or. en 



 

AM\1076632BG.doc  PE568.566v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0296/18 

Изменение  18 

Антониу Мариню и Пинту 

от името на групата ALDE 
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Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Съображение 8 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(8) През септември 2019 г. следва да 

заемат постовете си останалите 

девет допълнителни съдии. С цел 

осигуряване на разходна ефективност 

това не следва да води до наемането 

на допълнителни съдебни помощници 

или друг помощен персонал. едва след 

това следва да се вземе предвид 

тяхната националност. 

(8) Съгласно член 19, параграф 2 от 

Договора за Европейския съюз 

Общият съд се състои най-малко от 

по един съдия от всяка държава 

членка. Тъй като по този начин се 

гарантира подходящ географски 

баланс и представителство на 

националните правни системи, 

допълнителните съдии следва да се 

назначават единствено въз основа на 

своите професионални и личностни 

качества, като се вземат предвид 

техните познания за правните 

системи на Европейския съюз и на 

държавите членки.  

Or. en 
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Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Член 1 — точка 2 

Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз 

Член 48 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Общият съд се състои от: „В състава на Общия съд влизат по 

един съдия от всяка държава членка и 

12 допълнителни съдии, считано от 

...*.  

a) 40 съдии, считано от …*;  

б) 47 съдии, считано от 1 септември 

2016 г.; 

 

в) по двама съдии от държава членка, 

считано от 1 септември 2019 г. 

 

∗ OВ: моля да попълните „1 

септември 2015 г.“ или датата на 

влизане в сила на настоящия регламент, 

ако тя е след 31 август 2015 г. 

∗ ОВ: въведете датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

Or. en 
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Позиция на Съвета на първо четене 

Член 1 — точка 2 а (нова) 

Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз 

Член 48 а (нов)  

 

Позиция на Съвета Изменение 

  2a. Добавя се следният член: 

 „Член 48а 

 По отношение на съдиите, които се 

назначават за всяка държава членка, 

право да предложи кандидат има 

правителството на съответната 

държава членка.“  

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Член 1 — точка 2 б (нова) 

Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз 

Член 48 б (нов)  

 

Позиция на Съвета Изменение 

  2б. Добавя се следният член: 

 „Член 48б 

 1. Назначаването на допълнителните 

съдии се извършва независимо от 

това, коя е тяхната държава членка 

на произход. 

 2. В рамките на процедурата за 

назначаване на един или повече от 

дванадесетте допълнителни съдии 

правителствата на всички държави 

членки могат да предложат 

кандидати. Тези кандидатури са 

допустими единствено ако се 

отнасят до кандидат от 

противоположния пол на този на 

съдия, вече изпълняващ длъжността 

в Общия съд, по предложение на тази 

държава членка в съответствие с 

член 48а.“ 

 3. Освен това съдиите с изтичащ 

мандат в Общия съд могат да 

представят собствените си 

кандидатури в писмен вид пред 

председателя на комитета, посочен в 

член 255 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз. 
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 4. В рамките на процедурата за 

назначаване на един или повече от 12-

те допълнителни съдии комитетът, 

посочен в член 255 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, дава становище относно 

годността на кандидатите да 

упражняват функциите на съдия на 

Общия съд. Към становището си 

относно годността на кандидатите 

комитетът прилага списък с 

класация на онези от тях, които 

имат най-подходящ опит на високо 

ниво.“  

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Член 2 – буква б  

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

б) мандатът на трима от седемте 

допълнителни съдии, назначени от 

1 септември 2016 г., изтича на 

31 август 2019 г. Тези трима съдии се 

подбират чрез жребий. Мандатът на 

останалите четирима съдии изтича 

на 31 август 2022 г.; 

 заличава се 

Or. en 
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Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета на първо четене 

Член 2 – буква в  

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

в) мандатът на четирима от 

деветимата допълнителни съдии, 

назначени от 1 септември 2019 г., 

изтича на 31 август 2022 г. Тези 

четирима съдии се подбират чрез 

жребий. Мандатът на останалите 

петима съдии изтича на 31 август 

2025 г. 

заличава се  

Or. en 

 

 


