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Poprawka  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Motyw 5 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę prawdopodobny 

rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba 

sędziów powinna zostać określona na 56 

na zakończenie trzyetapowego procesu, 

przy czym oczywiste jest, że w żadnym 

momencie w Sądzie nie może zasiadać 

więcej niż dwóch sędziów mianowanych 

na wniosek tego samego państwa 

członkowskiego. 

(5) Biorąc pod uwagę prawdopodobny 

rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba 

sędziów powinna zostać określona na 40, 

przy czym oczywiste jest, że w żadnym 

momencie w Sądzie nie może zasiadać 

więcej niż dwóch sędziów z tego samego 

państwa członkowskiego. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Poprawka  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Motyw 6 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(6) Aby szybko ograniczyć zaległości 

dotyczące zawisłych spraw, dwunastu 

sędziów dodatkowych powinno objąć 

urząd …
2
. 

(6) Aby zapewnić skuteczniejsze 

funkcjonowanie w Sądzie procesu 

wymierzania sprawiedliwości, dwunastu 

sędziów dodatkowych powinno objąć 

urząd ….
2
. 

2
 
*
 Dz.U.: proszę wstawić „we wrześniu 

2015”, lub „wraz z wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia”, jeżeli data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia będzie późniejsza niż 31 

sierpnia 2015 r. 

2
 
*
 Dz.U.: proszę wstawić „we wrześniu 

2015”, lub „wraz z wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia”, jeżeli data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia będzie późniejsza niż 31 

sierpnia 2015 r. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Poprawka  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Motyw 7 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(7) We wrześniu 2016 r. orzekanie 

w pierwszej instancji w sprawach 

dotyczących unijnej służby cywilnej oraz 7 

stanowisk sędziów Sądu do spraw Służby 

Publicznej Unii Europejskiej powinno 

zostać przekazane Sądowi na podstawie 

przyszłego wniosku ustawodawczego 

złożonego przez Trybunał 

Sprawiedliwości. 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Motyw 8 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(8) We wrześniu 2019 r. pozostałych 

dziewięciu sędziów dodatkowych powinno 

objąć urząd. Aby zapewnić efektywność 

kosztową, nie powinno to wiązać się 

z zatrudnieniem dodatkowych sekretarzy 

prawnych ani innego personelu 

pomocniczego. Wewnętrzne środki 

reorganizacyjne w ramach instytucji 

powinny sprawić, aby istniejące zasoby 

ludzkie zostały efektywnie wykorzystane . 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  28 
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Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 1 

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości  

Artykuł 9  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

Gdy co trzy lata następuje częściowe 

odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy 

ono połowy sędziów. Jeśli liczba 

wszystkich sędziów jest nieparzysta, liczbę 

sędziów, których dotyczy częściowe 

odnowienie składu, stanowi – na zmianę – 

liczba znajdująca się bezpośrednio ponad 

lub poniżej połowy liczby wszystkich 

sędziów. 

Gdy co trzy lata następuje częściowe 

odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy 

ono połowy sędziów. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Poprawka  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie 

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

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 2  

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości  

Artykuł 48  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 

2) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

 

2) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 48  „Artykuł 48 

 

W skład Sądu wchodzi: 

 

W skład Sądu wchodzi 40 sędziów.”. 

a) 40 sędziów od dnia …*;  

b) 47 sędziów od dnia 1 września 2016 r.;  

c) po dwóch sędziów z każdego państwa 

członkowskiego od dnia 1 września 2019 

r.”. 

 

__________________  

* OJ: proszę wstawić „1 września 2015”, 

lub datę wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jeżeli data ta jest 

późniejsza niż 1 września 2015 r. 

 

Or. en 

 

 


