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Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2012 o osnutku uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola o Statutu Sodišča Evropske 

unije in Priloge I k Protokolu (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju prošnje Sodišča, predložene Evropskemu parlamentu in Svetu 

(02074/2011), 

– ob upoštevanju člena 257(2) in drugega odstavka člena 281 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, na podlagi katerih je bil Parlamentu podan osnutek akta (C7-0090/2011), 

– ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2011)0596), 

– ob upoštevanju pisma Sodišča z dne 8. maja 2012, 

– ob upoštevanju pisma Komisije z dne 30. maja 2012, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 31. maja 2012, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora 

za ustavne zadeve (A7-0185/2012), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. ugotavlja, da je treba zaradi delne zamenjave članov Sodišča 7. oktobra 2012 in nujne 

potrebe, da se najde rešitev, ki bo zagotavljala ustrezno delovanje Sodišča za uslužbence, 

nemudoma sprejeti predlagane spremembe Statuta, ki se nanašajo na organizacijo Sodišča 

in Splošnega sodišča ter Sodišča za uslužbence, kakor poudarja tudi predsednik Sodišča 

Evropske unije v pismu z dne 8. maja 2012; 

3. si pridržuje pravico, da bo kasneje preučil del zahteve o članstvu Splošnega sodišča, ki jo je 

predložilo Sodišče; 

4. sklene, da bo v bližnji prihodnosti v Parlamentu potekala razprava o smiselnosti uvedbe 

možnosti objavljanja ločenih mnenj na Sodišču; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Sodišču in Komisiji 

in nacionalnim parlamentom. 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2012 z namenom 

sprejetja Uredbe (EU, Euratom) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Protokola o statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k Protokolu 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 741/2012.) 

 

 


