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21.10.2015 A8-0296/16 

Poprawka  16 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Motyw 5 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę prawdopodobny 

rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba 

sędziów powinna zostać określona na 56 

na zakończenie trzyetapowego procesu, 

przy czym oczywiste jest, że w żadnym 

momencie w Sądzie nie może zasiadać 

więcej niż dwóch sędziów mianowanych 

na wniosek tego samego państwa 

członkowskiego. 

(5) Biorąc pod uwagę prawdopodobny 

rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba 

sędziów powinna zostać określona na 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Poprawka  17 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Motyw 7 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(7) We wrześniu 2016 r. orzekanie 

w pierwszej instancji w sprawach 

dotyczących unijnej służby cywilnej oraz 7 

stanowisk sędziów Sądu do spraw Służby 

Publicznej Unii Europejskiej powinno 

zostać przekazane Sądowi na podstawie 

przyszłego wniosku ustawodawczego 

złożonego przez Trybunał 

Sprawiedliwości. 

(7) Statut powinien przewidywać również 

trwałe rozwiązanie kwestii kraju 

pochodzenia sędziów, ponieważ obecny 

system, zgodnie z którym każde państwo 

członkowskie mianuje jednego sędziego, 

nie może być stosowany, kiedy liczba 

sędziów przewyższa liczbę państw 

członkowskich. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Poprawka  18 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Motyw 8 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(8) We wrześniu 2019 r. pozostałych 

dziewięciu sędziów dodatkowych powinno 

objąć urząd. Aby zapewnić efektywność 

kosztową, nie powinno to wiązać się 

z zatrudnieniem dodatkowych sekretarzy 

prawnych ani innego personelu 

pomocniczego. Wewnętrzne środki 

reorganizacyjne w ramach instytucji 

powinny sprawić, aby istniejące zasoby 

ludzkie zostały efektywnie wykorzystane. 

(8) Zgodnie z art. 19 ust. 2 Traktatu o 

Unii Europejskiej w skład Sądu wchodzi 

co najmniej jeden sędzia z każdego 

państwa członkowskiego. Ponieważ w ten 

sposób zapewnia się już równowagę 

geograficzną i uwzględnienie porządku 

prawnego poszczególnych państw, 

dodatkowi sędziowie powinni być 

mianowani wyłącznie na podstawie 

kwalifikacji zawodowych i umiejętności 

osobistych, przy uwzględnieniu ich wiedzy 

na temat porządku prawnego Unii 

Europejskiej i porządków prawnych 

państw członkowskich.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Poprawka  19 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Artykuł 1 – punkt 2 

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości 

Artykuł 48 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

W skład Sądu wchodzi: Od dnia …* w skład Sądu wchodzi jeden 

sędzia z każdego państwa członkowskiego 

i dwunastu dodatkowych sędziów.  

a) 40 sędziów od dnia ….∗;  

b) 47 sędziów od dnia 1 września 2016 r.;  

c) po dwóch sędziów z każdego państwa 

członkowskiego od dnia 1 września 2019 

r.”. 

 

∗ Dz.U.: proszę wstawić „1 września 

2015”, lub datę wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, jeżeli data ta 

jest późniejsza niż 1 września 2015 r. 

∗ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Poprawka  20 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości 

Artykuł 48 a (nowy)  

 

Stanowisko Rady Poprawka 

  2a. dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 48a 

 Uprawnienia w zakresie mianowania 

sędziego z danego państwa 

członkowskiego przysługują rządowi 

danego państwa członkowskiego.”.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Poprawka  21 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy) 

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości 

Artykuł 48 b (nowy)  

 

Stanowisko Rady Poprawka 

  2b. dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 48b 

 1. Przy mianowaniu sędziów dodatkowych 

nie bierze się pod uwagę tego, z którego 

państwa członkowskiego pochodzą. 

 2. Podczas procedury mianowania co 

najmniej jednego z dwunastu sędziów 

dodatkowych swoich kandydatów mogą 

wskazywać rządy wszystkich państw 

członkowskich. Takie nominacje są 

dopuszczalne, jedynie jeżeli kandydat jest 

płci przeciwnej do płci sędziego 

zasiadającego już w Sądzie na wniosek 

danego państwa członkowskiego zgodnie z 

art. 48a. 

 3. Ponadto sędziowie Sądu przechodzący 

na emeryturę mogą przedłożyć 

przewodniczącemu komitetu, o którym 

mowa w art. 255 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, swoją 

kandydaturę w drodze wniosku 

pisemnego. 

 4. W procesie obsadzania co najmniej 

jednego z dwunastu dodatkowych miejsc 

w składzie sędziowskim komitet, o którym 

mowa w art. 255 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
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wydaje opinię, czy kandydat jest 

odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego 

Sądu. Do tej opinii komitet dołącza listę 

kandydatów o najbardziej odpowiednim 

doświadczeniu zdobytym na wysokich 

stanowiskach, uszeregowaną pod 

względem ich osiągnięć.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Poprawka  22 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Artykuł 2 – litera b  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

b) kadencja trzech sędziów wybranych 

spośród siedmiu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2016 r., upływa w dniu 31 

sierpnia 2019 r. Tych trzech sędziów 

wybiera się w drodze losowania. Kadencja 

pozostałych czterech sędziów upływa 

w dniu 31 sierpnia 2022 r.; 

skreślona 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Poprawka  23 

António Marinho e Pinto 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

Artykuł 2 – litera c  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

c) kadencja czterech sędziów wybranych 

spośród dziewięciu sędziów dodatkowych, 

którzy mają być mianowani od dnia 1 

września 2019 r., upływa w dniu 31 

sierpnia 2022 r. Tych czterech sędziów 

wybiera się w drodze losowania. Kadencja 

pozostałych pięciu sędziów upływa w dniu 

31 sierpnia 2025 r. 

skreślona  

Or. en 

 

 


