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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

21.10.2015 A8-0296/16 

Τροπολογία  16 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(5) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλή 

εμέιημε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ 

Δηθαζηεξίνπ, ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί ζε 56 κεηά από 

δηαδηθαζία ηξηώλ ζηαδίσλ, ελώ 

εμππαθνύεηαη όηη ζε θακία ζηηγκή δελ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην Γεληθό 

Δηθαζηήξην πεξηζζόηεξνη από δύν 

δηθαζηέο δηνξηζκέλνη θαηόπηλ πξνηάζεσο 

ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. 

(5) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλή 

εμέιημε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ 

Δηθαζηεξίνπ, ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί ζε 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Τροπολογία  17 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(7) Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016, ε 

αξκνδηόηεηα εθδίθαζεο ζε πξώην βαζκό 

ππνζέζεσλ δεκόζηαο δηνίθεζεο ηεο 

Έλσζεο θαη νη επηά ζέζεηο ησλ δηθαζηώλ 

ηνπ Δηθαζηεξίνπ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα 

κεηαθεξζνύλ ζην Γεληθό Δηθαζηήξην, 

βάζεη λνκνζεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ζα 

ππνβιεζεί κειινληηθά από ην Δηθαζηήξην. 

(7) Σηνλ Οξγαληζκό πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη θαη κία ξύζκηζε γηα ηε 

κόληκε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ησλ 

δηθαζηώλ, δεδνκέλνπ όηη ε ηζρύνπζα 

ξύζκηζε, βάζεη ηεο νπνίαο θάζε θξάηνο 

κέινο δηνξίδεη έλα δηθαζηή, δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί όηαλ ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ 

ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ θξαηώλ 

κειώλ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Τροπολογία  18 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(8) Οη ππόινηπνη ελλέα επηπιένλ δηθαζηέο 

ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ηνλ 

Σεπηέκβξην ηνπ 2019. Γηα ιόγνπο 

νηθνλνκηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο, ην αλσηέξσ δελ ζα πξέπεη 

λα ζπλεπάγεηαη ηελ πξόζιεςε επηπιένλ 

εηζεγεηώλ ή ινηπνύ ππνζηεξηθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. Με ηε ιήςε κέηξσλ 

εζσηεξηθήο αλαδηνξγάλσζεο εληόο ηνπ 

νξγάλνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

(8) Σύκθσλα κε ην άξζξν 19 παξάγξαθνο 

2 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή 

Έλσζε, ην Γεληθό Δηθαζηήξην 

απαξηίδεηαη από έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

δηθαζηή αλά θξάηνο κέινο. Δεδνκέλνπ όηη 

θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ήδε 

ε θαηάιιειε γεσγξαθηθή ηζνξξνπία θαη ε 

εθπξνζώπεζε ησλ εζληθώλ έλλνκσλ 

ηάμεσλ, νη επηπιένλ δηθαζηέο ζα πξέπεη 

λα δηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επάξθεηα, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ γλώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξά 

ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Τροπολογία  19 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Άρθρο 1 – σημείο 2 

Πξσηόθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

Άξζξν 48 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

Τν Γεληθό Δηθαζηήξην απαξηίδεηαη από: Τν Γεληθό Δηθαζηήξην απαξηίδεηαη από 

έλαλ δηθαζηή αλά θξάηνο κέινο θαη 12 

επηπιένλ δηθαζηέο από ηελ …*.  

α) 40 δηθαζηέο από ηελ…..»,  

β) 47 δηθαζηέο από ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 

ηνπ 2016, 

 

γ) δύν δηθαζηέο αλά θξάηνο κέινο από 

ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2019. 

 

∗ ΕΕ: λα εηζαρζεί «ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 

2015» ή ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, αλ απηή είλαη κεηά 

ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2015. 

∗ ΕΕ: λα εηζαρζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Τροπολογία  20 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Πξσηόθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

Άξζξν 48 α (λέν)  

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

  2α. Παξεκβάιιεηαη ην αθόινπζν άξζξν: 

 «Άξζξν 48α 

 Τν δηθαίσκα δηνξηζκνύ δηθαζηώλ αλά 

θξάηνο κέινο αλήθεη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

εθάζηνηε θξάηνπο κέινπο.»  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Τροπολογία  21 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο) 

Πξσηόθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

Άξζξν 48 β (λέν)  

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

  2β. Παξεκβάιιεηαη ην αθόινπζν άξζξν: 

 «Άξζξν 48β 

 1. Οη επηπιένλ δηθαζηέο δηνξίδνληαη 

αλεμάξηεηα από ην θξάηνο κέινο 

πξνέιεπζεο ελόο ππνςεθίνπ. 

 2. Σην πιαίζην δηαδηθαζίαο δηνξηζκνύ 

ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ δώδεθα 

επηπιένλ δηθαζηώλ, όιεο νη θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηώλ κειώλ κπνξνύλ λα 

πξνηείλνπλ ππνςεθίνπο. Οη ελ ιόγσ 

δηνξηζκνί είλαη παξαδεθηνί εάλ αθνξνύλ 

ππνςήθην δηαθνξεηηθνύ θύινπ από έλαλ, 

βάζεη πξόηαζεο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 48α, ελ ελεξγεία 

δηθαζηή ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ. 

 3. Επηπιένλ, νη δηθαζηέο πνπ απνρσξνύλ 

από ην Γεληθό Δηθαζηήξην κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ απηνβνύισο έγγξαθε αίηεζε 

ππνςεθηόηεηαο πξνο ηνλ πξόεδξν ηεο 

επηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 255 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 4. Σην πιαίζην δηαδηθαζίαο δηνξηζκνύ 

ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ δώδεθα 

επηπιένλ δηθαζηώλ, ε επηηξνπή, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 255 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, 
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γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ 

ππνςεθίσλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληα ηνπ 

δηθαζηή ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ. Η 

επηηξνπή επηζπλάπηεη ζηε γλσκνδόηεζε 

απηή κε θαηά ζεηξά αμίαο θαηάινγν 

ππνςεθίσλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνύκελε πςεινύ επηπέδνπ εκπεηξία.»  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Τροπολογία  22 

António Marinho e Pinto 
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Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Άρθρο 2 – στοιχείο β  

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

β) Η ζεηεία ηξηώλ από ηνπο επηά 

επηπιένλ δηθαζηέο πνπ ζα δηνξηζζνύλ από 

ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2016 ιήγεη ζηηο 

31 Απγνύζηνπ ηνπ 2019. Απηνί νη ηξείο 

δηθαζηέο επηιέγνληαη δηα θιήξνπ. Η 

ζεηεία ησλ ππόινηπσλ ηεζζάξσλ 

δηθαζηώλ ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ 

ηνπ 2022, 

 δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Τροπολογία  23 

António Marinho e Pinto 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Άρθρο 2 – στοιχείο γ  

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

γ) Η ζεηεία ηεζζάξσλ από ηνπο ελλέα 

επηπιένλ δηθαζηέο πνπ ζα δηνξηζζνύλ από 

ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2019, ιήγεη ζηηο 

31 Απγνύζηνπ ηνπ 2022. Απηνί νη 

ηέζζεξεηο δηθαζηέο επηιέγνληαη δηα 

θιήξνπ. Η ζεηεία ησλ ππόινηπσλ πέληε 

δηθαζηώλ ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ 

2025. 

δηαγξάθεηαη  

Or. en 

 

 


