
 

 

P7_TA(2013)0581 

Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega 

sodišča ***I 

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. decembra 2013 o osnutku uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi protokola o statutu Sodišča Evropske unije 

s povečanjem števila sodnikov Splošnega sodišča (02074/2011 – C7-0126/2012 – 

2011/0901B(COD))1 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

 

SPREMEMBE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

k osnutku Sodišča 

--------------------------------------------------------- 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi protokola o statutu Sodišča Evropske 

unije s povečanjem števila sodnikov Splošnega sodišča  

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti drugega pododstavka člena 19(2) navedene 

pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prvega odstavka člena 254 in 

drugega odstavka člena 281 navedene pogodbe,   

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 

106a(1) navedene pogodbe, 

ob upoštevanju zahteve Sodišča, 

ob upoštevanju mnenja Komisije, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

                                                 
1  Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena 

pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0252/2013). 
  Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste 

dele besedila, ki so bili črtani. 



 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

▌ 

(5) Zaradi postopnega širjenja pristojnosti Splošnega sodišča od njegove ustanovitve je 

temu sodišču predloženo čedalje več zadev. 

(6) Število zadev, vloženih pri tem sodišču, z leti vse bolj narašča, zaradi česar se na tem 

sodišču dolgoročno povečuje število nerešenih zadev in podaljšuje trajanje postopkov.   

(7) To podaljševanje je težko sprejemljivo za stranke, zlasti glede na zahteve iz člena 47 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 6 Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

(8) Vzroki za položaj, v katerem je Splošno sodišče, so strukturni in izvirajo tako iz 

krepitve in naraščajoče raznolikosti zakonodajne in regulativne dejavnosti institucij, 

organov, uradov in agencij Unije kot tudi iz obsega in zapletenosti spisov, predloženih 

Splošnemu sodišču, zlasti na področjih konkurence in državnih pomoči. 

(9) Zato je treba sprejeti potrebne ukrepe za odpravo tega položaja, možnost povečanja 

števila sodnikov Splošnega sodišča, določena v Pogodbah, pa je taka, da omogoča 

hitro zmanjšanje števila nerešenih zadev in skrajšanje čezmernega trajanja postopkov 

na tem sodišču. 

(9a) Ti ukrepi bi morali vključevati tudi trajno rešitev vprašanja o izvoru sodnikov, saj 

trenutna razdelitev sodniških mest med državami članicami ni prenosljiva na 

situacijo, v kateri je več sodnikov kot držav članic.  

(9b) V skladu s členom 19(2) Pogodbe o Evropski uniji Splošno sodišče sestavlja 

najmanj po en sodnik iz vsake države članice.  Ker sta geografsko ravnotežje in 

zastopanost pravnih redov posameznih držav s tem že zagotovljena, bi bilo treba 

dodatne sodnike imenovati izključno na podlagi njihove strokovne in osebne 

ustreznosti, ob upoštevanju njihovega poznavanja pravnih sistemov Evropske unije 

in držav članic. Vseeno pa ne bi smela biti več kot dva sodnika iz vsake države 

članice,  

▌ 



 

 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča se spremeni: 

▌ 

6a. Prvi odstavek člena 47 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 9a, člena 14 in 15, člen 17(1), (2), (4) in (5) ter člen 18 se uporabljajo za 

Splošno sodišče in njegove člane.“  

7. Člen 48 se ▌ nadomesti z naslednjim: 

„Splošno sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice in dvanajst dodatnih 

sodnikov. Nobena država članica nima več kot dva sodnika. 

Vsi sodniki imajo enak položaj ter enake pravice in dolžnosti. 

Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov, se pri parnem številu sodnikov 

izmenično zamenja pol sodnikov, pri neparnem številu sodnikov pa se izmenično 

zamenja parno število sodnikov ter za ena zmanjšano neparno število sodnikov.“  

7a. Vstavi se naslednji člen: 

„Člen 48(a) 

Vlade posameznih držav članic imajo pravico predlagati po enega sodniškega 

kandidata.“  

7b. Vstavi se naslednji člen: 

„Člen 48(b) 

1. Dodatna sodniška mesta bodo zasedena ne glede na izvor kandidata iz 

določene države članice. 

2. V postopku za zasedbo enega ali več dodatnih sodniških mest lahko vse vlade 

držav članic predlagajo kandidate. Nadalje se lahko sodniki, ki jim poteče 



 

 

mandat na Splošnem sodišču, v skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije sami pisno prijavijo pri predsedniku odbora kot kandidati. 

3. Odbor poda v postopku za zasedbo enega ali več dodatnih sodniških mest v 

skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije mnenje o ustreznosti 

kandidatov za opravljanje nalog sodnika Splošnega sodišča. Temu mnenju o 

ustreznosti kandidatov priloži prednostni seznam kandidatov z 

najustreznejšimi izkušnjami na visoki ravni. Seznam vsebuje vsaj dvakrat več 

kandidatov, kot znaša število sodnikov, ki jih morajo vlade držav članic v 

medsebojnem soglasju imenovati, pod pogojem, da obstaja zadostno število 

ustreznih kandidatov.“  

▌ 

▌ 

Člen 3 

1. Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu njene objave v Uradnem listu 

Evropske unije.  

2. Dvanajst dodatnih sodnikov, imenovanih na podlagi in po začetku veljavnosti te 

uredbe, nastopi svojo funkcijo takoj po svečani prisegi. 

Mandat šestih sodnikov, med njimi izbranih z žrebom, se konča šest let po drugi delni 

zamenjavi v sestavi Splošnega sodišča po začetku veljavnosti te uredbe. Mandat 

drugih šestih sodnikov se konča šest let po drugi delni zamenjavi v sestavi Splošnega 

sodišča po začetku veljavnosti te uredbe.  

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V …, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

 

 

 


