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21.10.2015 A8-0296/24 

Predlog spremembe  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 5 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(5) Ob upoštevanju verjetnega razvoja 

obsega dela bi morali število sodnikov 

Splošnega sodišča določiti tako, da bo ob 

koncu tristopenjskega procesa znašalo 56, 

pri čemer se razume, da ne moreta biti na 

Splošnem sodišču v nobenem trenutku več 

kot dva sodnika, imenovana na predlog 

iste države članice. 

(5) Ob upoštevanju verjetnega razvoja 

obsega dela bi moralo število sodnikov 

Splošnega sodišča znašati 40, pri čemer se 

razume, da ne moreta biti na Splošnem 

sodišču v nobenem trenutku več kot dva 

sodnika iz iste države članice. 

 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0296/25 

Predlog spremembe  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 6 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(6) Da bi hitro zmanjšali sodni zaostanek, 

bi moralo … mandat nastopiti dvanajst 

dodatnih sodnikov
2
. 

(6) Da bi bili sodni postopki na Splošnem 

sodišču učinkovitejši, bi moralo … mandat 

nastopiti dvanajst dodatnih sodnikov
2
. 

 

2 *UL prosimo, vstavite "septembra 2015" 

ali, če je začetek veljavnosti te uredbe po 

31. avgustu 2015, "ob začetku veljavnosti 

te uredbe". 

2
 
*
 UL: prosimo, vstavite „septembra 2015“ 

ali „ob začetku veljavnosti te uredbe“, če 

začne ta uredba veljati po 

31. avgustu 2015. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Predlog spremembe  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Septembra 2016 bi bilo treba 

pristojnost za odločanje na prvi stopnji v 

zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Unije 

in mesta sedmih sodnikov na Sodišču za 

uslužbence Evropske unije na podlagi 

prihodnje zakonodajne zahteve Sodišča 

prenesti na Splošno sodišče. 

črtano 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Predlog spremembe  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 8 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(8) Septembra 2019 bi moralo mandat 

nastopiti preostalih devet dodatnih 

sodnikov. Da bi zagotovili stroškovno 

učinkovitost, to ne bi smelo povzročiti 

zaposlitve dodatnih strokovnih sodelavcev 

ali drugega podpornega osebja. Z 

notranjimi ukrepi za reorganizacijo 

institucije bi bilo treba zagotoviti 

učinkovito uporabo obstoječih človeških 

virov. 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0296/28 

Predlog spremembe  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 1 

Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije  

Člen 9  

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava 

sodnikov, se zamenja polovica sodnikov. 

Če je število sodnikov neparno, je število 

sodnikov, ki se jih zamenja, izmenično 

število, ki je prvo nad eno polovico števila 

sodnikov, in število, ki je prvo pod eno 

polovico. 

Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava 

sodnikov, se zamenja polovica sodnikov. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Predlog spremembe  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

v imenu skupine EFDD 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču 

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

Stališče Sveta 

Člen 1 – točka 2  

Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije  

Člen 48  

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 

(2) člen 48 se nadomesti z naslednjim: 

 

(2) člen 48 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 48  „Člen 48 

 

Splošno sodišče ima: 

 

„Splošno sodišče ima 40 sodnikov.“. 

(a) 40 sodnikov od …*;  

(b) 47 sodnikov od 1. septembra 2016;  

(c) dva sodnika na državo članico od 1. 

septembra 2019.“. 

 

__________________  

* UL: prosimo, vstavite "septembra 2015" 

ali, če je začetek veljavnosti te uredbe po 

31. avgustu 2015, "ob začetku veljavnosti 

te uredbe". 

 

Or. en 


