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Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali 

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

Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Premessa 5 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni probabbli 

tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-

għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 

56 fi tmiem proċess fi tliet stadji, bil-fehim 

li fl-ebda mument ma jista' jkun hemm 

aktar minn żewġ Imħallfin li jippresiedu 

fil-Qorti Ġenerali maħtura fuq proposta 

mill-istess Stat Membru. 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni probabbli 

tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-

għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 

40. 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2015 A8-0296/17 

Emenda  17 

António Marinho e Pinto 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Premessa 7 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(7) F'Settembru 2016, il-kompetenza fil-

prim istanza f'kawżi tas-servizz pubbliku 

tal-Unjoni, u s-seba' postijiet ta' Mħallfin 

fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-

Unjoni Ewropea, għandhom jiġu 

ttrasferiti għall-Qorti Ġenerali, abbażi ta' 

talba leġislattiva futura mill-Qorti tal-

Ġustizzja. 

(7) L-istatut għandu jinkludi wkoll 

soluzzjoni permanenti għall-kwistjoni 

dwar l-Istati Membri ta' oriġini tal-

Imħallfin, peress li l-arranġament attwali 

fejn l-Imħallfin jiġu maħtura għal kull 

Stat Membru ma jistax japplika għal 

sitwazzjoni fejn hemm iżjed Imħallfin 

milli Stati Membri. 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2015 A8-0296/18 

Emenda  18 

António Marinho e Pinto 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali 

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

Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Premessa 8 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(8) F'Settembru 2019, id-disa' Mħallfin 

addizzjonali li jifdal għandhom jieħdu l-

kariga. Sabiex tiġi żgurata l-

kosteffettività, dan ma għandux jinvolvi r-

reklutaġġ ta' segretarji legali addizzjonali 

jew persunal ieħor ta' appoġġ. Il-miżuri 

ta' riorganizzazzjoni interna fl-istituzzjoni 

għandhom jiżguraw li jsir użu effiċjenti 

tar-riżorsi umani eżistenti. 

(8) Skont l-Artikolu 19(2) tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ġenerali 

tinkludi mill-inqas Imħallef wieħed għal 

kull Stat Membru. Peress li dan diġà 

jiżgura bilanċ ġeografiku xieraq u 

rappreżentazzjoni tas-sistemi legali 

nazzjonali, il-ħatra ta' Mħallfin 

addizzjonali għandha sseħħ 

esklussivament abbażi tal-idoneità 

professjonali u personali tagħhom, filwaqt 

li jittieħed inkunsiderazzjoni l-għarfien 

tagħhom tas-sistemi legali tal-Unjoni 

Ewropea u tal-Istati Membri.  

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Artikolu 1 – punt 2 

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja 

Artikolu 48 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti 

minn 

Fil-Qorti Ġenerali għandu jkun hemm 

Imħallef wieħed għal kull Stat Membru u 

12-il Imħallef addizzjonali sa minn ...*.  

(a) 40 Imħallef minn …∗;  

(b) 47 Imħallef mill-1 ta' Settembru 2016;  

(c) żewġ Imħallfin għal kull Stat Membru 

mill-1 ta' Settembru 2019. 

 

∗ ĠU: daħħal il-kliem "l-1 ta' Settembru 

2015", jew id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament jekk id-data hija wara l-1 

ta' Settembru 2015. 

∗ ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Artikolu 1 – punt 2a (ġdid) 

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja 

Artikolu 48a (ġdid)  

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

  2a. Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 48a 

 Fir-rigward tal-Imħallfin li għandhom 

jinħatru għal kull Stat Membru, huwa l-

gvern tal-Istat Membru kkonċernat li 

jiddisponi mid-dritt tal-ħatra."  

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Artikolu 1 – punt 2b (ġdid) 

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja 

Artikolu 48b (ġdid)  

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

  2b. Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 48b 

 1. L-Imħallfin addizzjonali għandhom 

jinħatru irrispettivament mill-Istat 

Membru ta' oriġini tal-kandidati. 

 2. Fil-qafas ta' proċedura għall-ħatra ta' 

wieħed jew aktar mit-12-il Imħallef 

addizzjonali, il-gvernijiet tal-Istati 

Membri kollha jistgħu jippreżentaw in-

nomini. Dawn in-nomini għandhom 

ikunu ammissibbli biss jekk jikkonċernaw 

kandidat tas-sess oppost minn kwalunkwe 

Mħallef fil-kariga fil-Qorti Ġenerali fuq 

il-proposta ta' dak l-Istat Membru skont l-

Artikolu 48a. 

 3. Barra minn hekk, l-Imħallfin li jkunu 

qed jirtiraw mill-Qorti Ġenerali jistgħu 

jinnominaw lilhom infushom permezz tal-

preżentazzjoni tal-kandidatura tagħhom 

stess bil-miktub lill-president tal-kumitat 

imsemmi fl-Artikolu 255 tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

 4. Waqt proċedura għall-ħatra ta' wieħed 

jew aktar mit-12-il Imħallef addizzjonali, 

il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 255 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandu jagħti opinjoni dwar l-
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idoneità tal-kandidati sabiex jaqdu d-

dmirijiet ta' Imħallef tal-Qorti Ġenerali. 

Mal-opinjoni tiegħu dwar l-idoneità tal-

kandidati, il-kumitat għandu jehmeż lista 

ta' kandidati li għandhom l-aktar 

esperjenza ta' livell għoli xierqa, 

ikklassifikati skont il-mertu."  

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Artikolu 2 – punt b  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(b) Il-mandat ta' tlieta mis-seba' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2016 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2019. Dawn it-tliet 

Imħallfin għandhom jintgħażlu bil-polza. 

Il-mandat tal-erba' Mħallfin l-oħra 

jintemm fil-31 ta' Awwissu 2022; 

 imħassar 

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Artikolu 2 – punt c  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(c) Il-mandat ta' erba' mid-disa' Mħallfin 

addizzjonali li għandhom jinħatru mill-

1 ta' Settembru 2019 għandu jintemm fil-

31 ta' Awwissu 2022. Dawn l-erba' 

Imħallfin għandhom jintgħażlu bil-polza. 

Il-mandat tal-ħames Imħallfin l-oħra 

jintemm fil-31 ta' Awwissu 2025. 

imħassar  

Or. en 

 

 


