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21.10.2015 A8-0296/24 

Изменение  24 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Съображение 5 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(5) Като се има предвид вероятното 

развитие на работното натоварване на 

Общия съд, броят на съдиите следва да 

се определи на 56 в края на процес, 

включващ три етапа, като се приема, 

че в нито един момент в Общия съд не 

може да работят повече от двама съдии, 

назначени по предложение на една и 
съща държава членка. 

(5) Като се има предвид вероятното 

развитие на работното натоварване на 

Общия съд, броят на съдиите следва да 

се определи на 40, като се приема, че в 

нито един момент в Общия съд не може 

да работят повече от двама съдии от 

съща държава членка. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Изменение  25 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Съображение 6 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(6) С цел бързото преодоляване на 

изоставането по висящите дела 
дванадесет допълнителни съдии следва 

да заемат постовете си …
2
 

(6) С цел постигане на по-голяма 

ефикасност на правораздаването в 

Общия съд дванадесет допълнителни 

съдии следва да заемат постовете си …
2
. 

2
 
*
 OВ: моля да попълните „ през 

септември 2015 г.“ или „от влизането в 

сила на настоящия регламент“, ако 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент е след 31 август 2015 г. 

2
* OВ: моля да попълните „ през 

септември 2015 г.“ или „от влизането в 

сила на настоящия регламент“, ако 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент е след 31 август 2015 г. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Изменение  26 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Съображение 7 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(7) През септември 2016 г. 

компетентността за разглеждането 

като първа инстанция на дела, 

свързани с публичната служба на 

Съюза, и постовете на седем съдии в 

Съда на публичната служба на 

Европейския съюз следва да се 

прехвърлят към Общия съд въз основа 

на предстоящо законодателно искане 

на Съда. 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1076810BG.doc  PE568.566v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0296/27 

Изменение  27 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Съображение 8 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(8) През септември 2019 г. следва да 

заемат постовете си останалите 

девет допълнителни съдии. С цел 

осигуряване на разходна ефективност 

това не следва да води до наемането 

на допълнителни съдебни помощници 

или друг помощен персонал. 

Предприетите в рамките на 

институцията мерки за вътрешна 

реорганизация следва да гарантират 

ефективното използване на 

наличните човешки ресурси. 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1076810BG.doc  PE568.566v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0296/28 

Изменение  28 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка 1 

Протокол относно Статута на Съда   

Член 9  

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Когато съставът на съдиите се обновява 

частично на всеки три години, се 

заменят половината от броя на съдиите. 

Ако съдиите са нечетен брой, броят 

на съдиите, които се заменят, е равен 

последователно на числото, 

представляващо половината съдии 

плюс един, а при следващото 

подновяване — на числото, 

представляващо половината съдии 

минус един. 

Когато съставът на съдиите се обновява 

частично на всеки три години, се 

заменят половината от броя на съдиите. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Изменение  29 

Жоел Бержерон, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0296/2015 

Антониу Мариню и Пинту 

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд 

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

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка 2  

Протокол относно Статута на Съда   

Член 48  

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 

(2) Член 48 се заменя със следното: 

 

(2) Член 48 се заменя със следното: 

„Член 48  „Член 48 

 

Общият съд се състои от: 

 

Общият съд се състои от 40 съдии.“. 

a) 40 съдии, считано от …*;  

б) 47 съдии, считано от 1 септември 

2016 г.; 

 

в) по двама съдии от държава членка, 

считано от 1 септември 2019 г.“. 

 

__________________  

 
*
 OВ: моля да попълните „1 

септември 2015 г.“ или датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент, ако тя е след 31 август 

2015 г. 

 

Or. en 

 

 


