
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

21.10.2015 A8-0296/24 

Emenda  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali 

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

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 5 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni probabbli 

tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-

għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 

56 fi tmiem proċess fi tliet stadji, bil-fehim 

li fl-ebda mument ma jista' jkun hemm 

aktar minn żewġ Imħallfin li jippresiedu 

fil-Qorti Ġenerali maħtura fuq proposta 

mill-istess Stat Membru. 

(5) B'kont meħud tal-evoluzzjoni probabbli 

tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-

għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 

40, bil-fehim li fl-ebda mument ma jista' 

jkun hemm aktar minn żewġ Imħallfin li 

jippresiedu fil-Qorti Ġenerali mill-istess 

Stat Membru. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 6 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(6) Sabiex jitnaqqas b'mod rapidu l-għadd 

kbir ta' kawżi pendenti, tnax-il Imħallef 

addizzjonali għandhom jieħdu l-kariga fi 

…. 

(6) Sabiex l-amministrazzjoni tal-ġustizzja 

fil-Qorti Ġenerali ssir aktar effiċjenti, 12-

il Imħallef addizzjonali għandhom jieħdu l-

kariga…. 

* ĠU: daħħal il-kliem "f'Settembru 2015", 

jew il-kliem "fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament" jekk id-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament hija wara l-

31 ta' Awwissu 2015. 

* ĠU: daħħal il-kliem "f'Settembru 2015", 

jew il-kliem "fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament" jekk id-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament hija wara l-

31 ta' Awwissu 2015. 

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 7 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(7) F'Settembru 2016, il-kompetenza fil-

prim istanza f'kawżi tas-servizz pubbliku 

tal-Unjoni, u s-seba' postijiet ta' Mħallfin 

fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-

Unjoni Ewropea, għandhom jiġu 

ttrasferiti għall-Qorti Ġenerali, abbażi ta' 

talba leġislattiva futura mill-Qorti tal-

Ġustizzja. 

imħassar 

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 8 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(8) F'Settembru 2019, id-disa' Mħallfin 

addizzjonali li jifdal għandhom jieħdu l-

kariga. Sabiex tiġi żgurata l-

kosteffettività, dan ma għandux jinvolvi r-

reklutaġġ ta' segretarji legali addizzjonali 

jew persunal ieħor ta' appoġġ. Il-miżuri 

ta' riorganizzazzjoni interna fl-istituzzjoni 

għandhom jiżguraw li jsir użu effiċjenti 

tar-riżorsi umani eżistenti. 

imħassar 

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 1 – punt 1 

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja  

Artikolu 9  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Meta, kull tliet snin, ikun hemm 

sostituzzjoni parzjali tal-Imħallfin, 

għandhom jiġu sostitwiti nofs l-Imħallfin. 

Jekk l-għadd ta' Mħallfin ikun numru bil-

fard, l-għadd ta' Mħallfin li jiġu sostitwiti 

għandu jkun alternat bejn in-numru li 

jmiss li jkun akbar minn nofs l-għadd ta' 

Mħallfin u n-numru li jmiss li jkun inqas 

minn nofs. 

Meta, kull tliet snin, ikun hemm 

sostituzzjoni parzjali tal-Imħallfin, 

għandhom jiġu sostitwiti nofs l-Imħallfin. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 1 – punt 2  

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja  

Artikolu 48  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 

(2) L-Artikolu 48 jinbidel b'dan li ġej: 

 

(2) L-Artikolu 48 jinbidel b'dan li ġej: 

"Artikolu 48  "Artikolu 48 

 

Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti minn: 

 

Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti minn 

40 Imħallef." 

(a) 40 Imħallef minn …;  

(b) 47 Imħallef mill-1 ta' Settembru 2016;  

(c) żewġ Imħallfin għal kull Stat Membru 

mill-1 ta' Settembru 2019." 

 

__________________  

* ĠU: daħħal il-kliem "l-1 ta' Settembru 

2015", jew id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament jekk id-data hija wara 

l-1 ta' Settembru 2015. 

 

Or. en 

 

 


