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21.10.2015 A8-0296/16 

Predlog spremembe  16 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Uvodna izjava 5 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(5) Ob upoštevanju verjetnega razvoja 

obsega dela bi morali število sodnikov 

Splošnega sodišča določiti tako, da bo ob 

koncu tristopenjskega procesa znašalo 56, 

pri čemer se razume, da ne moreta biti na 

Splošnem sodišču v nobenem trenutku več 

kot dva sodnika, imenovana na predlog 

iste države članice. 

(5) Ob upoštevanju verjetnega razvoja 

obsega dela bi morali število sodnikov 

Splošnega sodišča določiti na 40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Predlog spremembe  17 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Uvodna izjava 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Septembra 2016 bi bilo treba 

pristojnost za odločanje na prvi stopnji v 

zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Unije 

in mesta sedmih sodnikov na Sodišču za 

uslužbence Evropske unije na podlagi 

prihodnje zakonodajne zahteve Sodišča 

prenesti na Splošno sodišče. 

(7) Statut bi moral vključevati tudi trajno 

rešitev vprašanja o izvoru sodnikov, saj 

trenutna razdelitev sodniških mest med 

državami članicami ne more veljati v 

situaciji, kjer je več sodnikov kot držav 

članic. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Predlog spremembe  18 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Uvodna izjava 8 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(8) Septembra 2019 bi moralo mandat 

nastopiti preostalih devet dodatnih 

sodnikov. Da bi zagotovili stroškovno 

učinkovitost, to ne bi smelo povzročiti 

zaposlitve dodatnih strokovnih sodelavcev 

ali drugega podpornega osebja. Z 

notranjimi ukrepi za reorganizacijo 

institucije bi bilo treba zagotoviti 

učinkovito uporabo obstoječih človeških 

virov. 

(8) V skladu s členom 19(2) Pogodbe o 

Evropski uniji Splošno sodišče sestavlja 

najmanj po en sodnik iz vsake države 

članice. Ker sta geografsko ravnotežje in 

zastopanost pravnih redov posameznih 

držav s tem že zagotovljena, bi bilo treba 

dodatne sodnike imenovati izključno na 

podlagi njihove poklicne in osebne 

primernosti, ob upoštevanju njihovega 

poznavanja pravnih sistemov Evropske 

unije in držav članic.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Predlog spremembe  19 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Člen 1 – točka 2 

Protokol o Statutu Sodišča 

Člen 48 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Splošno sodišče ima: Splošno sodišče sestavlja po en sodnik iz 

vsake države članice in dvanajst dodatnih 

sodnikov od ...*.  

(a) 40 sodnikov od …∗;  

(b) 47 sodnikov od 1. septembra 2016;  

(c) dva sodnika na državo članico od 1. 

septembra 2019.“. 

 

∗ UL: prosimo, vstavite "1. septembru 

2015" ali, začetek veljavnosti te uredbe, če 

je ta datum po 1. septembru 2015. 

∗ UL: vstavite datum začetka veljavnosti te 

uredbe. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Predlog spremembe  20 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Člen 1 – točka 2a (novo) 

Protokol o Statutu Sodišča 

Člen 48a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

  2a. vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 48a 

 Pravico za predlaganje po enega sodnika 

iz vsake države članice imajo vlade 

posameznih držav članic.“  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Predlog spremembe  21 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Člen 1 – točka 2b (novo) 

Protokol o Statutu Sodišča 

Člen 48b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

  2b. vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 48b 

 1. Dodatni sodniki bodo imenovani ne 

glede na državo članico izvora kandidata. 

 2. V postopku za imenovanje enega ali več 

od dvanajstih dodatnih sodnikov lahko vse 

vlade držav članic predlagajo kandidate. 

Takšno imenovanje je dopustno le, če 

zadeva kandidata nasprotnega spola od 

katerega koli sodnika, ki je že član 

Splošnega sodišča na predlog te države 

članice po členu 48a.“ 

 3. Nadalje se lahko sodniki, ki jim poteče 

mandat na Splošnem sodišču, sami pisno 

prijavijo kot kandidati pri predsedniku 

odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

 4. Odbor iz člena 255 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije poda v postopku 

za imenovanje enega ali več od dodatnih 

dvanajstih sodnikov mnenje o ustreznosti 

kandidatov za opravljanje nalog sodnika 

Splošnega sodišča. Temu mnenju o 

ustreznosti kandidatov odbor priloži 

prednostni seznam kandidatov z 

najustreznejšimi izkušnjami na visoki 

ravni.“  
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Predlog spremembe  22 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Člen 2 – točka b 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(b) mandat treh od sedmih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2016, se izteče 

31. avgusta 2019. Ti trije sodniki se 

izberejo z žrebom. Mandat preostalih 

štirih sodnikov se izteče 31. avgusta 2022; 

 črtano 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Predlog spremembe  23 

António Marinho e Pinto 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta iz prve obravnave 

Člen 2 – točka c 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(c) mandat štirih od devetih dodatnih 

sodnikov, ki so imenovani s 

1. septembrom 2019, se izteče 

31. avgusta 2022. Ti štirje sodniki se 

izberejo z žrebom. Mandat preostalih 

petih sodnikov se izteče 31. avgusta 2025. 

črtano  

Or. en 

 

 


