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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-004  
predložené Výbor pre právne veci 

 

Správa 

Mady Delvaux A8-0167/2016 

Prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na 

Všeobecný súd EÚ 

 

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

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, 

a najmä na jej článok 19 ods. 2 druhý 

pododsek, 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Článok 19 ods. 2 Zmluvy o EÚ nepredstavuje vhodný právny základ tohto nariadenia, pretože 

sa nemení počet sudcov Všeobecného súdu. Vhodný právny základ možno nájsť v článkoch 

256 ods. 1, 257 a 281 ZFEÚ, spolu s článkom 106a Zmluvy o Euratome. 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

 

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh 

1. Rozhodnutie Rady 2004/752/ES, 

Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa 

zriaďuje Súd pre verejnú službu 

Európskej únie, a v dôsledku toho článok 

1. Rozhodnutie Rady 2004/752/ES, 

Euratom1a; 
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62c Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho 

dvora Európskej únie, ako aj jeho príloha 

I, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 4; 

 _______________ 

 1a Rozhodnutie Rady 2004/752/ES, 

Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa 

zriaďuje Súd pre verejnú službu 

Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, 

9.11.2004, s. 7). 

Odôvodnenie 

Vhodnejšie je zaoberať sa zmenami protokolu v článku 2, a to aj výslovným zrušením článkov, 

ktoré boli svojho času zavedené rozhodnutím Rady 2004/752/ES. 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 2 

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie 

Článok 62c 

 

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh 

2. Vkladá sa tento článok: 2. Hlava IVa sa vypúšťa. 

„Článok 62c  

Ustanovenia o právomociach, zložení, 

organizácii osobitných súdov a konaní 

pred osobitnými súdmi zriadenými na 

základe článku 257 ZFEÚ sú uvedené v 

prílohe k tomuto štatútu.“ 

 

Odôvodnenie 

Nie je potrebné nahrádzať článok 62c všeobecným odkazom na osobitné súdy a neexistujúcu 

prílohu. Celý názov týkajúci sa osobitných súdov, ktorý obsahuje iba tento článok, možno 

zrušiť. V budúcnosti ho, samozrejme, možno obnoviť, ak dôjde k zriadeniu osobitného súdu, 

ako sa už stalo v roku 2004. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 2 a (nový) 

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie 

Príloha I 
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Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci návrh 

 2a. Príloha I sa vypúšťa bez toho, aby bol 

dotknutý článok 4 tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Vhodnejšie je zrušiť prílohu I priamo v článku týkajúcom sa zmien protokolu. 

 

 

 

 


