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21.10.2015 A8-0296/16 

Pakeitimas 16 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į tikėtiną Bendrojo Teismo 

darbo krūvio raidą, trijų etapų proceso 

pabaigoje reikėtų nustatyti 56 teisėjų 

skaičių, susitariant, kad Bendrajame 

Teisme niekada negali teisėjauti daugiau 

kaip du teisėjai, paskirti remiantis tos 

pačios valstybės narės pasiūlymu; 

(5) atsižvelgiant į tikėtiną Bendrojo Teismo 

darbo krūvio raidą, trijų etapų proceso 

pabaigoje reikėtų nustatyti 40 teisėjų 

skaičių; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Pakeitimas 17 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(7) 2016 m. rugsėjo mėn. pirmosios 

instancijos jurisdikcija Sąjungos 

tarnautojų bylose ir Europos Sąjungos 

Tarnautojų teisme teisėjaujančių teisėjų 

septynios pareigybės turėtų būti perkeltos 

į Bendrąjį Teismą, remiantis būsimu 

Teisingumo Teismo teisėkūros prašymu; 

(7) į statutą reikėtų įtraukti ir nuostatą, 

kurioje būtų numatytas nuolatinis teisėjų 

kilmės valstybės narės klausimo 

sprendimas, nes dabartinis teisėjų 

pareigybių paskirstymas valstybėms 

narėms negali būti taikomas, kai teisėjų 

yra daugiau nei valstybių narių; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Pakeitimas 18 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(8) 2019 m. rugsėjo mėn. turėtų pradėti 

eiti pareigas likę devyni papildomi teisėjai. 

Siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą, 

dėl to neturėtų būti įdarbinama 

papildomų teisės referentų ar kitų 

pagalbinių darbuotojų. Institucijos vidaus 

reorganizacinėmis priemonėmis turėtų 

būti užtikrintas veiksmingas esamų 

žmogiškųjų išteklių panaudojimas; 

(8) pagal Europos Sąjungos sutarties 

19 straipsnio 2 dalį Bendrąjį Teismą 

sudaro bent po vieną teisėją iš kiekvienos 

valstybės narės. Kadangi ta nuostata jau 

užtikrinama tinkama geografinė 

pusiausvyra ir atsižvelgiama į atskiras 

nacionalinės teisės sistemas, papildomi 

teisėjai turėtų būti skiriami vadovaujantis 

tik jų profesiniu ir asmeniniu tinkamumu 

ir atsižvelgiant į jų žinias apie Europos 

Sąjungos ir valstybių narių teisės 

sistemas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Pakeitimas 19 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

1 straipsnio 2 punktas 

Protokolas dėl Teisingumo Teismo statuto 

48 straipsnis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Bendrąjį Teismą sudaro: Nuo ... m. ... ... d. Bendrąjį Teismą sudaro 

po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės 

narės ir dvylika papildomų teisėjų.  

a) nuo … m. … … d. – 40 teisėjų∗;  

b) nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 47 teisėjai;  

c) nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. – du teisėjai iš 

kiekvienos valstybės narės. 

 

*OL: įrašyti „2015 m. rugsėjo 1 d.“ arba 

šio reglamento įsigaliojimo datą, jeigu ta 

data yra po 2015 m. rugsėjo 1 d. 

*OL: įrašyti „šio reglamento įsigaliojimo 

datą 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Pakeitimas 20 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

1 straipsnio 2 a punktas (naujas) 

Protokolas dėl Teisingumo Teismo statuto 

48 a straipsnis (naujas) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

  2a. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „48a straipsnis 

 Teisę siūlyti iš kiekvienos valstybės narės 

skiriamą teisėją turi atitinkamos valstybės 

narės vyriausybė.“ 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Pakeitimas 21 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

1 straipsnio 2 b punktas (naujas) 

Protokolas dėl Teisingumo Teismo statuto 

48 b straipsnis (naujas) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

  2b. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „48b straipsnis 

 1. Papildomi teisėjai skiriami 

neatsižvelgiant į tai, iš kokios konkrečios 

valstybės narės kandidatai kilę. 

 2. Per vieno ar kelių iš dvylikos 

papildomų teisėjų skyrimo procedūrą 

kandidatus gali siūlyti visos valstybių 

narių vyriausybės. Šios valstybių narių 

siūlomos kandidatūros yra priimtinos tik 

tuo atveju, jei siūloma skirti kitos, nei jau 

paskirtas Bendrojo Teismo teisėjas iš tos 

valstybės narės, lyties kandidatą. 

 3. Be to, kadenciją baigiantys Bendrojo 

Teismo teisėjai gali asmeniškai raštu teikti 

savo kandidatūrą pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį 

įsteigto komiteto pirmininkui. 

 4. Taikant vieno arba kelių iš dvylikos 

teisėjų skyrimo procedūrą, pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 

255 straipsnį įsteigtas komitetas pareiškia 

nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti 

Bendrojo Teismo teisėjų pareigas. Prie 

nuomonės apie kandidatų tinkamumą 

komitetas prideda tinkamiausių aukšto 

lygio patirtį turinčių kandidatų, išvardytų 
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pagal nuopelnus, sąrašą.“ 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Pakeitimas 22 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

2 straipsnio b punktas 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

b) trijų iš septynių papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d., kadencija baigiasi 2019 m. 

rugpjūčio 31 d. Tie trys teisėjai išrenkami 

burtų keliu. Kitų keturių teisėjų kadencija 

baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.; 

Išbraukta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Pakeitimas 23 

António Marinho e Pinto 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas 

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

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą 

2 straipsnio c punktas 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

c) keturių iš devynių papildomų teisėjų, 

kurie turi būti paskirti nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d., kadencija baigiasi 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. Tie keturi teisėjai 

išrenkami burtų keliu. Kitų penkių teisėjų 

kadencija baigiasi 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


