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Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 5. jūlija normatīvā rezolūcija par projektu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas 

statūtiem un tā I pielikumu (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto Tiesas lūgumu (02074/2011), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. panta pirmo un otro daļu un 

281. panta otro daļu, saskaņā ar kurām tam ir iesniegts šis akta projekts (C7-0090/2011), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu, 

– ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2011)0596), 

– ņemot vērā Tiesas 2012. gada 8. maija vēstuli, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. maija vēstuli, 

– ņemot vērā 2012. gada 31. maija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt 

Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un Konstitucionālo 

jautājumu komitejas atzinumus (A7-0185/2012), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. norāda – ņemot vērā to, ka Tiesas sastāvs tiks daļēji nomainīts 2012. gada 7. oktobrī un ka 

steidzami jāmeklē risinājums, kas nodrošinātu pienācīgu Civildienesta tiesas darbību, 

vajadzētu nekavējoties pieņemt ierosinātos grozījumus Statūtos attiecībā uz Tiesas un 

Vispārējās tiesas organizāciju un Civildienesta tiesu, kā norādīts Eiropas Savienības Tiesas 

priekšsēdētāja 2012. gada 8. maija vēstulē; 

3. patur tiesības Tiesas iesniegtā lūguma izskatīšanu daļā par Vispārējās tiesas locekļiem atlikt 

uz vēlāku laiku; 

4. nolemj tuvākajā nākotnē Parlamentā rīkot debates par to, kādi būs ieguvumi, ja Tiesā tiks 

atļauts tiesnešiem paust atsevišķu viedokli; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Tiesai un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. …/2012, ar ko groza 

Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES, Euratom) Nr. 741/2012.) 

 


