
 

 

P7_TA(2014)0358 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius 

***I 

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, didinant Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, iš 

dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto 

(02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Teisingumo Teismo prašymą 

(02074/2011), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnio 1 dalį ir 

281 straipsnio 2 dalį, pagal kurias pateiktas teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 

(C7-0126/2012), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis, 

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0596), 

– atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. laišką, 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. gegužės 30 d. laišką, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 5 d. teisėkūros rezoliucijos dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas1, 2 ir 3 dalis, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0252/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą 2013 m. gruodžio 12 d. priimtą tekstą2 kaip savo poziciją; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Teisingumo Teismui, 

Komisijai ir nacionaliniams parlamentams. 

                                                 
1  OL C 349 E, 2013 11 29, p. 555. 
2  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0581. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0901B 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2014, kuriuo, 

didinant Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo statuto [Pakeitimas Nr. 1] 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 19 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 254 straipsnio pirmą pastraipą 

ir 281 straipsnio antrą pastraipą, 

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 

106a straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo prašymą, 

atsižvelgdami į Komisijos nuomonę, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1, 

                                                 
1  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija. 



 

 

kadangi: 

▌ 

(5) nuo Bendrojo Teismo įsteigimo laipsniškai išplėtus jo jurisdikciją šiuo metu jam 

pateikiamų bylų skaičius nuolat auga; 

(6) šiam teismui kasmet pateikiama vis daugiau bylų ▌, todėl ilgainiui auga jo 

nagrinėjamų bylų skaičius ir ilgėja proceso trukmė; 

(7) atrodo, kad tokia pailgėjusi proceso trukmė sunkiai priimtina proceso dalyviams, visų 

pirma atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje 

įtvirtintus reikalavimus; 



 

 

(8) dabartinė Bendrojo Teismo padėtis susiklostė dėl struktūrinių priežasčių, susijusių ir 

su intensyvesne bei įvairesne Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų teisės 

aktų leidybos ir reglamentavimo veikla, ir su Bendrajam Teismui pateiktų bylų 

medžiagos apimtimi bei sudėtingumu, ypač konkurencijos ir valstybės pagalbos 

srityse; 

(9) todėl reikia priimti sprendimą dėl priemonių, būtinų šioje padėtyje, o pasinaudojus 

Sutartyse numatyta galimybe padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių būtų galima 

per trumpą laiką sumažinti ir dar neišnagrinėtų bylų kiekį, ir sutrumpinti pernelyg ilgą 

proceso šiame teisme trukmę; 

(9a) į tas priemones reikėtų įtraukti ir nuostatą, kurioje būtų numatytas ilgalaikis teisėjų 

kilmės valstybės narės klausimo sprendimas, nes dabartinis teisėjų pareigybių 

paskirstymas valstybėms narėms negali būti taikomas, kai teisėjų yra daugiau nei 

valstybių narių; 



 

 

(9b) pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 2 dalį Bendrąjį Teismą sudaro bent 

po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės narės. Kadangi ta nuostata jau užtikrinama 

tinkama geografinė pusiausvyra ir atsižvelgiama į atskiras nacionalinės teisės 

sistemas, papildomi teisėjai turėtų būti skiriami vadovaujantis tik jų profesiniu ir 

asmeniniu tinkamumu ir atsižvelgiant į jų žinias apie Europos Sąjungos ir valstybių 

narių teisės sistemas. Tačiau neturėtų būti daugiau kaip dviejų teisėjų iš vienos 

valstybės narės, 

▌ 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 



 

 

1 straipsnis 

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto iš dalies keičiamas taip: 

▌ 

6a) 47 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip: 

„Bendrajam Teismui ir jo nariams taikomi 9a, 14 ir 15 straipsniai, 17 straipsnio 

pirma, antra, ketvirta ir penkta pastraipos ir 18 straipsnis.“; 

7) 48 straipsnis pakeičiamas taip: 

„Bendrojo Teismo teisėjus sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės narės ir 

dvylika papildomų teisėjų. Negali būti daugiau kaip dviejų teisėjų iš vienos valstybės 

narės. 

Visų teisėjų padėtis, taip pat teisės ir pareigos yra tokios pat. 



 

 

Kas trejus metus keičiant dalį teisėjų, kai teisėjų skaičius lyginis, pakaitomis 

keičiama pusė teisėjų, o kai teisėjų skaičius nelyginis – pakaitomis keičiamas lyginis 

skaičius teisėjų ir vienu teisėju mažesnis nelyginis skaičius teisėjų.“; 

7a) Įterpiamas šis straipsnis: 

„48a straipsnis 

Teisę siūlyti iš kiekvienos valstybės narės skiriamą teisėją turi atitinkamos valstybės 

narės vyriausybė.“; 

7b) Įterpiamas šis straipsnis: 

„48b straipsnis 

1. Papildomi teisėjai skiriami neatsižvelgiant į tai, iš kokios konkrečios valstybės 

narės kandidatai kilę. 



 

 

2. Taikant vieno arba kelių iš dvylikos papildomų teisėjų skyrimo procedūrą, 

kandidatus gali siūlyti visos valstybių narių vyriausybės. Be to, kadenciją 

baigiantys Bendrojo Teismo teisėjai gali asmeniškai raštu teikti savo 

kandidatūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį 

įsteigto komiteto pirmininkui. 

3. Taikant vieno arba kelių iš dvylikos teisėjų skyrimo procedūrą, pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį įsteigtas komitetas pareiškia 

nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti Bendrojo Teismo teisėjų pareigas. 

Prie savo nuomonės apie kandidatų tinkamumą komitetas prideda 

tinkamiausių aukšto lygio patirtį turinčių kandidatų, išdėstytų pagal 

nuopelnus, sąrašą. Šiame sąraše kandidatų turi būti bent dukart daugiau nei 

valstybių narių vyriausybės bendru sutarimu turi paskirti teisėjų, jeigu yra 

pakankamai tinkamų kandidatų.“; 

▌ 

▌ 



 

 

3 straipsnis 

1. Šis reglamentas įsigalioja pirmąją kito mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje dieną.  

2. Remiantis šiuo reglamentu ir jam įsigaliojus papildomais teisėjais paskirti dvylika 

teisėjų pradeda eiti pareigas nedelsiant po priesaikos. 

Šešių iš šių teisėjų, išrinktų burtų keliu, kadencija tęsiasi šešerius metus po pirmojo 

nuo šio reglamento įsigaliojimo dalinio Bendrojo Teismo pakeitimo. Kitų šešių teisėjų 

kadencija tęsiasi šešerius metus po antrojo nuo šio reglamento įsigaliojimo dalinio 

Bendrojo Teismo pakeitimo. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta …, 

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu 

Pirmininkas      Pirmininkas 

 

 


