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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 5 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(5) Med beaktande av den sannolika 

utvecklingen av arbetsbördan vid 

tribunalen bör antalet domare fastställas till 

56 vid slutet av ett förfarande i tre steg, 

varvid det förutsätts att det inte vid någon 

tidpunkt får sitta fler än två domare i 

tribunalen som utnämnts på ett förslag av 

samma medlemsstat. 

(5) Med beaktande av den sannolika 

utvecklingen av arbetsbördan vid 

tribunalen bör antalet domare fastställas till 

40. Det får inte vid någon tidpunkt sitta 

fler än två domare i tribunalen från samma 

medlemsstat. 

Or. en 
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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 6 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(6) För att eftersläpningen av icke 

avgjorda mål snabbt ska minskas bör 

ytterligare tolv domare tillträda ….
*
 

(6) För att rättskipningen vid tribunalen 

ska bli effektivare bör ytterligare 

tolv domare tillträda …
2
. 

*
 EUT: Vänligen inför "i september 2015" 

eller "när denna förordning träder i kraft" 

om dagen då denna förordning träder i 

kraft infaller efter den 31 augusti 2015. 

2
 EUT: i september 2015 eller när denna 

förordning träder i kraft, om dagen då 

denna förordning träder i kraft infaller efter 

den 31 augusti 2015. 

Or. en 
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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 7 

 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(7) I september 2016 bör behörigheten att 

döma i första instans i unionens 

personalmål och de sju domartjänsterna i 

Europeiska unionens personaldomstol 

överföras till tribunalen, på grundval av 

ett framtida lagstiftningsförslag från 

domstolen. 

utgår 

Or. en 
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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 
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Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 8 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(8) I september 2019 bör de nio 

återstående ytterligare domarna tillträda 

sina tjänster. För att säkerställa 

kostnadsnytta bör detta inte medföra att 

ytterligare rättssekreterare eller annan 

stödpersonal rekryteras, Genom interna 

omorganiseringsåtgärder inom 

institutionen bör det säkerställas att 

befintliga personella resurser utnyttjas på 

ett effektivt sätt. 

utgår 

Or. en 
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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 1 

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol  

Artikel 9 – stycke 1  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Den nytillsättning av en del av 

domartjänsterna som ska äga rum vart 

tredje år ska avse hälften av antalet 

domare. Om antalet domare är ett ojämnt 

antal ska det antal domartjänster som ska 

nytillsättas vara omväxlande det antal 

som är närmast över hälften av antalet 

domare och det antal som är närmast 

under hälften. 

Den nytillsättning av en del av 

domartjänsterna som ska äga rum vart 

tredje år ska avse hälften av antalet 

domare. 

Or. en 
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Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 
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Andrabehandlingsrekommendation A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 2  

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol  

Artikel 48  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 

2. Artikel 48 ska ersättas med följande: 

 

2. Artikel 48 ska ersättas med följande: 

”Artikel 48  ”Artikel 48 

 

Tribunalen ska ha 

 

Tribunalen ska ha 40 domare.” 

a) 40 domare från och med den …*,  

b) 47 domare från och med den 1 

september 2016, 

 

c) två domare per medlemsstat från och 

med den 1 september 2019.” 

 

__________________  

* EUT: Vänligen inför "1 september 

2015" eller den dag då denna förordning 

träder i kraft om den dagen infaller efter 

den 1 september 2015. 

 

Or. en 

 

 


