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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-004  
které předložil Výbor pro právní záležitosti 

 

Zpráva 

Mady Delvaux A8-0167/2016 

Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na 

Tribunál EU 

 

Návrh nařízení (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 

 

Návrh Soudního dvora Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a 

zejména čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec 

této smlouvy, 

 

vypouští se 

Odůvodnění 

Čl. 19 odst. 2 SEU není pro toto nařízení vhodným právním základem, neboť se nemění počet 

soudců Tribunálu. Správný právní základ nalezneme v čl. 256 odst. 1 a v článcích 257 a 281 

SFEU a v článku 106a Smlouvy o Euratomu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

 

Návrh Soudního dvora Pozměňovací návrh 

1. rozhodnutí Rady (2004/752/ES, 

Euratom) ze dne 2. listopadu 2004 o 

1. rozhodnutí Rady 2004/752/ES, 

Euratom1a; 
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zřízení Soudu pro veřejnou službu 

Evropské unie, a v důsledku toho též 

článek 62c Protokolu č. 3 o statutu 

Soudního dvora Evropské unie a jeho 

příloha I, čímž není dotčen článek 4; 

 _______________ 

 1a Rozhodnutí Rady 2004/752/ES, 

Euratom ze dne 2. listopadu 2004 

o zřízení Soudu pro veřejnou službu 

Evropské unie (Úř. věst. L 333, 9.11.2004, 

s. 7). 

Odůvodnění 

Je vhodnější, aby se změny protokolu řešily v článku 2, a to rovněž výslovným zrušením 

článků, jež byly zavedeny rozhodnutím Rady 2004/752/ES. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod 2 

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie 

Článek 62 c 

 

Návrh Soudního dvora Pozměňovací návrh 

2. Vkládá se nový článek, který zní: 2. Hlava IVa se zrušuje. 

„Článek 62c  

Ustanovení o pravomocích, složení a 

organizaci každého specializovaného 

soudu zřízeného podle článku 257 SFEU 

a o řízení před ním jsou obsažena v 

příloze tohoto statutu.“ 

 

Odůvodnění 

Není třeba nahrazovat článek 62c obecným odkazem na specializované soudy a neexistující 

přílohu. Je možné zrušit celou hlavu o specializovaných soudech, která obsahuje pouze tento 

článek. Tato hlava může být samozřejmě v budoucnu obnovena, pokud bude nějaký 

specializovaný soud zřízen, jako tomu bylo v roce 2004. 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod 2 a (nový) 

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie 

Příloha I 

 

Návrh Soudního dvora Pozměňovací návrh 

 2a. Příloha I se zrušuje, aniž je dotčen 

článek 4 tohoto nařízení. 

Odůvodnění 

Je vhodnější přílohu I výslovně zrušit v článku, který se týká změn protokolu. 


