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Θέζη ηου Συμβουλίου 

Αιηιολογική ζκέψη 5 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(5) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλή 

εμέιημε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ 

Δηθαζηεξίνπ, ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί ζε 56 μεηά από 

διαδικαζία ηπιών ζηαδίυν, ελώ 

εμππαθνύεηαη όηη ζε θακία ζηηγκή δελ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην Γεληθό 

Δηθαζηήξην πεξηζζόηεξνη από δύν 

δηθαζηέο διοπιζμένοι καηόπιν πποηάζευρ 

ηος ίδιος κπάηοςρ μέλοςρ. 

(5) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλή 

εμέιημε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ 

Δηθαζηεξίνπ, ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί ζε 40, ελώ εμππαθνύεηαη 

όηη ζε θακία ζηηγκή δελ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζην Γεληθό Δηθαζηήξην 

πεξηζζόηεξνη από δύν δηθαζηέο 

πποεπσόμενοι από ηο ίδιο κπάηορ μέλορ. 

Or. en 
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Θέζη ηου Συμβουλίου 

Αιηιολογική ζκέψη 6 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(6) Δώδεθα επηπιένλ δηθαζηέο ζα πξέπεη 

λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ….
2
, ώζηε να 

μειυθεί ηασέυρ ο θόπηορ εκκπεμών 

ςποθέζευν. 

(6) Πποκειμένος να καηαζηεί 

αποδοηικόηεπη η απονομή ηηρ 

δικαιοζύνηρ ζηο Γενικό Δικαζηήπιο, 
δώδεθα επηπιένλ δηθαζηέο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ θαζήθνληα ….
2
. 

2
 
*
 EE: λα εηζαρζεί «ηνλ Σεπηέκβξην 2015» 

ή «όηαλ ηεζεί ζε ηζρύ ν παξώλ 

θαλνληζκόο» αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη 

κεηά ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2015. 

2
 
*
 EE: λα εηζαρζεί «ηνλ Σεπηέκβξην 2015» 

ή «όηαλ ηεζεί ζε ηζρύ ν παξώλ 

θαλνληζκόο» αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη 

κεηά ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2015. 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0296/26 

Τροπολογία  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Σύζηαζη για ηη δεύηερη ανάγνωζη A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο: ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ 

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

Θέζη ηου Συμβουλίου 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(7) Τον Σεπηέμβπιο ηος 2016, η 

απμοδιόηηηα εκδίκαζηρ ζε ππώηο βαθμό 

ςποθέζευν δημόζιαρ διοίκηζηρ ηηρ 

Ένυζηρ και οι επηά θέζειρ ηυν δικαζηών 

ηος Δικαζηηπίος Δημόζιαρ Διοίκηζηρ 

ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ θα ππέπει να 

μεηαθεπθούν ζηο Γενικό Δικαζηήπιο, 

βάζει νομοθεηικού αιηήμαηορ πος θα 

ςποβληθεί μελλονηικά από ηο Δικαζηήπιο. 

διαγπάθεηαι 

Or. en 
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Θέζη ηου Συμβουλίου 

Αιηιολογική ζκέψη 8 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(8) Οι ςπόλοιποι εννέα επιπλέον δικαζηέρ 

θα ππέπει να αναλάβοςν καθήκονηα ηον 

Σεπηέμβπιο ηος 2019. Για λόγοςρ 

οικονομικήρ και αποηελεζμαηικήρ 

διασείπιζηρ, ηο ανυηέπυ δεν θα ππέπει 

να ζςνεπάγεηαι ηην ππόζλητη επιπλέον 

ειζηγηηών ή λοιπού ςποζηηπικηικού 

πποζυπικού. Με ηη λήτη μέηπυν 

εζυηεπικήρ αναδιοπγάνυζηρ ενηόρ ηος 

οπγάνος θα ππέπει να διαζθαλιζθεί η 

αποδοηική αξιοποίηζη ηος ςπάπσονηορ 

ανθπώπινος δςναμικού. 

διαγπάθεηαι 

Or. en 
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Άρθρο 1 – ζημείο 1 

Πξσηόθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Δηθαζηεξίνπ  

Άξζξν 9  

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

Όηαλ, αλά ηξηεηία, αληηθαζίζηαληαη 

κεξηθώο νη δηθαζηέο, αληηθαζίζηαηαη ην 

ήκηζπ ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ. Εάν ο 

απιθμόρ ηυν δικαζηών είναι πεπιηηόρ, ο 

απιθμόρ ηυν δικαζηών πος 

ανηικαθίζηανηαι θα ππέπει εναλλάξ να 

είναι ο επόμενορ απιθμόρ άνυ ηος 

ημίζεορ ηος απιθμού ηυν δικαζηών και ο 

επόμενορ απιθμόρ κάηυ ηος ημίζεορ. 

Όηαλ, αλά ηξηεηία, αληηθαζίζηαληαη 

κεξηθώο νη δηθαζηέο, αληηθαζίζηαηαη ην 

ήκηζπ ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ. 

Or. en 
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Άρθρο 1 – ζημείο 2  

Πξσηόθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Δηθαζηεξίνπ  

Άξζξν 48  

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 

(2) Τν άξζξν 48 αληηθαζίζηαηαη από ην 

αθόινπζν θείκελν: 

 

(2) Τν άξζξν 48 αληηθαζίζηαηαη από ην 

αθόινπζν θείκελν: 

«Άξζξν 48  «Άξζξν 48 

 

Τν Γεληθό Δηθαζηήξην απαξηίδεηαη από: 

 

Τν Γεληθό Δηθαζηήξην απαξηίδεηαη από 40 

δηθαζηέο.». 

α) 40 δηθαζηέο από ηην…..*»,  

β) 47 δικαζηέρ από ηην 1η Σεπηεμβπίος 

ηος 2016, 

 

γ) δύο δικαζηέρ ανά κπάηορ μέλορ από 

ηην 1η Σεπηεμβπίος ηος 2019.». 

 

__________________  

* EE: «ηην 1η Σεπηεμβπίος 2015» ή η 

ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηος παπόνηορ 

κανονιζμού, αν αςηή είναι μεηά ηην 1η 

Σεπηεμβπίος 2015. 

 

Or. en 

 

 


