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21.10.2015 A8-0296/16 

Ändringsförslag  16 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Skäl 5 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(5) Med beaktande av den sannolika 

utvecklingen av arbetsbördan vid 

tribunalen bör antalet domare fastställas till 

56 vid slutet av ett förfarande i tre steg, 

varvid det förutsätts att det inte vid någon 

tidpunkt får sitta fler än två domare i 

tribunalen som utnämnts på ett förslag av 

samma medlemsstat. 

(5) Med beaktande av den sannolika 

utvecklingen av arbetsbördan vid 

tribunalen bör antalet domare fastställas till 

40. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/17 

Ändringsförslag  17 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Skäl 7 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(7) I september 2016 bör behörigheten att 

döma i första instans i unionens 

personalmål och de sju domartjänsterna i 

Europeiska unionens personaldomstol 

överföras till tribunalen, på grundval av 

ett framtida lagstiftningsförslag från 

domstolen. 

(7) Stadgan bör även inbegripa en 

varaktig lösning på frågan om vilka 

medlemsstater domarna ska komma ifrån, 

eftersom det nuvarande systemet, där 

domarna utses per medlemsstat, inte kan 

tillämpas om det finns fler domare än 

medlemsstater. 
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Ändringsförslag  18 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Skäl 8 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(8) I september 2019 bör de nio 

återstående ytterligare domarna tillträda 

sina tjänster. För att säkerställa 

kostnadsnytta bör detta inte medföra att 

ytterligare rättssekreterare eller annan 

stödpersonal rekryteras, Genom interna 

omorganiseringsåtgärder inom 

institutionen bör det säkerställas att 

befintliga personella resurser utnyttjas på 

ett effektivt sätt. 

(8) Enligt artikel 19.2 i fördraget om 

Europeiska unionen ska tribunalen ha 

minst en domare per medlemsstat. 

Eftersom en lämplig geografisk jämvikt 

och representation av de nationella 

rättsordningarna därmed redan är 

garanterad bör ytterligare domare utses 

uteslutande på grundval av sin 

yrkesmässiga och personliga lämplighet, 

med beaktande av deras kunskaper om 

Europeiska unionens och 

medlemsstaternas rättsordningar.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Ändringsförslag  19 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Artikel 1 – led 2 

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol 

Artikel 48 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Tribunalen ska ha Tribunalen ska ha en domare per 

medlemsstat och tolv ytterligare domare 

från och med den …∗.  

a) 40 domare från och med den …∗,  

b) 47 domare från och med den 1 

september 2016, 

 

c) två domare per medlemsstat från och 

med den 1 september 2019.” 

 

∗ EUT: Vänligen inför ”1 september 

2015” eller den dag då denna förordning 

träder i kraft om den dagen infaller efter 

den 1 september 2015. 

∗ EUT: dagen för denna förordnings 

ikraftträdande. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Ändringsförslag  20 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Artikel 1 – led 2a (nytt) 

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol 

Artikel 48a (ny)  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

  2a. Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 48a 

 När det gäller de domare som ska utses 

per medlemsstat är det den berörda 

medlemsstatens regering som ska ha 

utnämningsrätt.”  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Ändringsförslag  21 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Artikel 1 – led 2b (nytt) 

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol 

Artikel 48b (ny)  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

  2b. Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 48b 

 1. De ytterligare domarna ska utses 

oavsett vilken medlemsstat kandidaterna 

kommer ifrån. 

 2. När en eller flera av de tolv ytterligare 

domarna ska utses får samtliga 

medlemsstaters regeringar utnämna 

kandidater. Sådana utnämningar ska 

godtas endast om de avser en kandidat av 

motsatt kön i förhållande till en domare 

som redan tjänstgör i tribunalen, på 

förslag från den medlemsstaten i enlighet 

med artikel 48a. 

 3. Domare som avgår från tribunalen får 

vidare föreslå sig själva i ett skriftligt 

meddelande till ordföranden för den 

kommitté som avses i artikel 255 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

 4. När en eller flera av de tolv ytterligare 

domarna ska utses ska den kommitté som 

avses i artikel 255 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt avge 

ett yttrande över kandidaternas lämplighet 

att utöva ämbetet som domare vid 

tribunalen. Kommittén ska till sitt 
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yttrande över kandidaternas lämplighet 

foga en förteckning över kandidater som 

har den lämpligaste erfarenheten på hög 

nivå, i meritordning.”  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Ändringsförslag  22 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Artikel 2 – led b  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

b) Ämbetstiden för tre av de sju ytterligare 

domare som ska utses från och med 

den 1 september 2016 ska löpa ut den 31 

augusti 2019. Dessa tre domare ska väljas 

genom lottdragning. Ämbetstiden för de 

övriga fyra domarna ska löpa ut den 31 

augusti 2022. 

 utgår 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Ändringsförslag  23 

António Marinho e Pinto 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

Artikel 2 – led c  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

c) Ämbetstiden för fyra av de nio 

ytterligare domare som ska utses från och 

med den 1 september 2016, valda genom 

lottdragning, ska löpa ut den 31 augusti 

2022. Dessa fyra domare ska väljas 

genom lottdragning. Ämbetstiden för de 

övriga fem domarna ska löpa ut den 31 

augusti 2025. 

utgår  

Or. en 

 

 


