
P7_TA(2012)0294 

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2012 om utkastet till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för 

Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta (02074/2011 – C7-0090/2011 – 

2011/0901A(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av framställningen från domstolen, som har lagts fram för 

Europaparlamentet och rådet (02074/2011), 

– med beaktande av artikel 257 första och andra styckena och artikel 281 andra stycket i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka utkastet till akt har 

lagts fram för parlamentet (C7-0090/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2011)0596), 

– med beaktande av skrivelsen från domstolen av den 8 maj 2012, 

– med beaktande av skrivelsen från kommissionen av den 30 maj 2012, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 maj 2012 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 

budgetutskottet och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0185/2012). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Med tanke på nytillsättningen av en del av domarna i Europeiska unionens domstol den 

7 oktober 2012 och det brådskande behovet av en lösning som garanterar att 

personaldomstolen fungerar korrekt konstaterar Europaparlamentet att de föreslagna 

ändringarna av stadgan med avseende på domstolens och tribunalens organisation samt 

personaldomstolen måste antas utan ytterligare dröjsmål, vilket påpekades i skrivelsen av 

den 8 maj 2012 från ordföranden för Europeiska unionens domstol. 

3. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att i ett senare skede granska den del av 

domstolens framställning som avser frågan om ledamöter av tribunalen. 

4. Europaparlamentet föresätter sig att inom en snar framtid hålla en debatt i plenum om 



fördelarna med att införa en möjlighet att framföra avvikande mening vid domstolen. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

domstolen, kommissionen och de nationella parlamenten. 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2012 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr .../2012 om 

ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta  

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 741/2012.) 


