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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Udkast til forordning 

Henvisning 1 

 

Domstolens udkast Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Union, særlig artikel 19, stk. 

2, andet afsnit, 

udgår 

Begrundelse 

Artikel 19, stk. 2, i TEU er ikke den korrekte hjemmel for denne forordning, da der ikke er 

foretaget ændringer i antallet af dommere ved Retten. Den korrekte hjemmel er artikel 256, 

stk. 1, artikel 257 og artikel 281 i TEUF sammen med artikel 106a i Euratomtraktaten.  

 

Ændringsforslag  2 

Udkast til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

 

Domstolens udkast Ændringsforslag 

1. Rådets afgørelse (2004/752/EF, 

Euratom) af 2. november 2004 om 

oprettelse af en ret for EU-personalesager 

1. Rådets afgørelse 2004/752/EF, 

Euratom1a; 
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 DA 

og følgelig såvel artikel 62c i protokol (nr. 

3) vedrørende statutten for Den 

Europæiske Unions Domstol som bilag I 

hertil, jf. dog artikel 4. 

 _______________ 

 1a Rådets afgørelse 2004/752/EF, 

Euratom af 2. november 2004 om 

oprettelse af en ret for EU-personalesager 

(EUT L 333 af 9.11.2004, s. 7). 

Begrundelse 

Det er mest hensigtsmæssigt at behandle ændringerne til protokollen i artikel 2 ved også 

udtrykkeligt at ophæve de artikler, der blev indført ved Rådets afgørelse 2004/752/EF. 

 

Ændringsforslag  3 

Udkast til forordning 

Artikel 2 – nr. 2 

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol 

Artikel 62c 

 

Domstolens udkast Ændringsforslag 

2. Følgende artikel indsættes: 2. Afsnit IVa udgår 

"Artikel 62c  

Bestemmelserne om de specialretter, der 

oprettes i henhold til artikel 257 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, hvad angår disses 

kompetence, sammensætning, 

organisation og rettergangsmåde, findes i 

bilaget til denne statut" 

 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at erstatte artikel 62 med en generisk henvisning til specialretter og et 

ikke-eksisterende bilag. Hele afsnittet om specialretter, der kun indeholder denne artikel, kan 

ophæves. Afsnittet kan naturligvis genskabes i fremtiden, hvis og når en specialret bliver 

oprettet, hvilket var tilfældet i 2004. 

 



 

 

 PE582.702/ 3 

 DA 

Ændringsforslag  4 

Udkast til forordning 

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt) 

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol 

Bilag I 

 

Domstolens udkast Ændringsforslag 

 2a. Bilag I udgår, uden at dette berører 

artikel 4 i denne forordning. 

Begrundelse 

Det er mest hensigtsmæssigt udtrykkeligt at ophæve bilag I i artiklen, der vedrører ændringer 

til protokollen. 


