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Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Eiropas 

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

statūtiem, palielinot Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 

2011/0901B(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 254. panta pirmo daļu un 281. panta 

otro daļu, saskaņā ar kurām tam ir iesniegts šis akta projekts (C7-0126/2012), 

– 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 2. un 3. punktu Parlamenta 2012. gada 5. jūlija normatīvajā rezolūcijā par 

projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas 

Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0252/2013), 

1. kā nostāju pirmajā lasījumā pieņem tekstu, kas pieņemts 2013. gada 12. decembrī2; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 349 E, 29.11.2013., 555. lpp. 
2  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0581. 



P7_TC1-COD(2011)0901B 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2014, ar ko groza 

Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot Vispārējās tiesas tiesnešu 

skaitu [Gr. 1] 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un it īpaši tā 19. panta 2. punkta otro daļu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 254. panta pirmo daļu un 

281. panta otro daļu,   

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 106.a panta 

1. punktu, 

ņemot vērā Tiesas lūgumu, 

ņemot vērā Komisijas atzinumu, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa nostāja. 



tā kā: 

▌ 

(5) Vispārējā tiesā, kuras kompetencē esošo jautājumu loks kopš tās izveidošanas ir 

pakāpeniski paplašinājies, patlaban iesniegto lietu skaits nepārtraukti palielinās. 

(6) Vispārējā tiesā iesniegto lietu skaits gadu gaitā arvien pieaug, tāpēc, laikam ritot, 

šajā tiesā ir palielinājies izskatīšanā esošo lietu skaits un tiesvedību ilgums. 

(7) Šī tiesvedību ilguma pagarināšanās, visticamāk, nav pieņemama lietas dalībniekiem, it 

īpaši ņemot vērā gan Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, gan Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā noteiktās prasības. 



(8) Šādai situācijai Vispārējā tiesā ir strukturāli iemesli, kuri ir saistīti gan ar Savienības 

iestāžu un struktūru likumdošanas un normatīvā darba palielināšanos un dažādību, gan 

Vispārējā tiesā izskatīšanai nodoto lietu materiālu apjomu un sarežģītību, it īpaši 

konkurences un valsts atbalsta jomās. 

(9) Tādējādi ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai risinātu šo situāciju, un Līgumos paredzētā 

iespēja palielināt Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu ļautu īsā laikā samazināt gan 

izskatīšanā esošo lietu skaitu, gan šajā tiesā notiekošo tiesvedību pārmērīgo ilgumu. 

(9a) Minētajos pasākumos būtu jāparedz arī ilgtermiņa risinājums tiesnešu izcelsmes 

valstu jautājumam, jo pašreizējo kārtību, kas paredz tiesnešu vietas piešķirt pēc 

izcelsmes dalībvalsts principa, nevar piemērot situācijā, kad tiesnešu skaits 

pārsniedz dalībvalstu skaitu.  



(9b) Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 2. punktā ir noteikts, ka Vispārējās tiesas 

sastāvā ir vismaz pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts. Tādējādi jau ir 

nodrošināts pienācīgs ģeogrāfiskais līdzsvars un ņemtas vērā dalībvalstu tiesību 

sistēmas, tāpēc pārējie tiesneši būtu jāieceļ, pamatojoties tikai un vienīgi uz 

profesionālo un personisko piemērotību un ņemot vērā viņu zināšanas par Eiropas 

Savienības un dalībvalstu tiesību sistēmām. Tomēr vienu dalībvalsti būtu jāpārstāv 

ne vairāk kā diviem tiesnešiem,  

▌ 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 



1. pants 

Izdarīt Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem šādus grozījumus: 

▌ 

6.a Aizstāt 47. panta pirmo daļu ar šādu tekstu: 

“Šo Statūtu 9.a pants, 14. un 15. pants, 17. panta pirmā, otrā, ceturtā un piektā 

daļa un 18. pants attiecas uz Vispārējo tiesu un tās locekļiem.”  

7. Aizstāt 48. pantu ▌ar šādu tekstu: 

“Vispārējā tiesā ir pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts un 12 papildu tiesneši. 

Vienu dalībvalsti pārstāv ne vairāk kā divi tiesneši. 

Visiem tiesnešiem ir vienāds statuss, kā arī vienādas tiesības un pienākumi. 



Ja tiesnešu kopējais skaits ir pāra skaitlis, tad, ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot 

tiesnešus, katru reizi pārmaiņus nomaina pusi no tiesnešu kopējā skaita; ja tiesnešu 

kopējais skaits ir nepāra skaitlis, tad pārmaiņus nomaina pāra skaitu un par vienu 

mazāku nepāra skaitu tiesnešu.”  

7.a Pievienot šādu pantu: 

“48.a pants 

Ieceļot pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts, tiesības izvirzīt kandidātu tiesneša 

amatam ir attiecīgās dalībvalsts valdībai.”  

7.b Pievienot šādu pantu: 

“48.b pants 

1. Pārējās tiesnešu vietas aizpilda, neņemot vērā kandidātu piederību noteiktai 

dalībvalstij. 



2. Norisinoties procedūrai, kas paredzēta, lai ieceltu amatā vienu vai vairākus no 

divpadsmit papildu tiesnešiem, visu dalībvalstu valdības var izvirzīt kandidātus. 

Turklāt Vispārējās tiesas tiesneši, kam beidzas amata pilnvaru laiks, var 

personiski pieteikties šim amatam, iesniedzot rakstisku pieteikumu Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 255. pantā minētās komitejas priekšsēdētājam. 

3. Norisinoties procedūrai, kas paredzēta, lai ieceltu amatā vienu vai vairākus no  

12 papildu tiesnešiem, Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā 

minētā komiteja sniedz atzinumu par kandidātu piemērotību pildīt Vispārējās 

tiesas tiesneša pienākumus. Atzinumam par kandidātu piemērotību komiteja 

pievieno sarakstu, kurā piemērotības secībā sakārtoti kandidāti ar 

visatbilstošāko augstos amatos gūtu darba pieredzi. Ja piemērotu kandidātu 

skaits ir pietiekams, tad sarakstā iekļauto kandidātu skaits vismaz divas reizes 

pārsniedz to tiesnešu skaitu, kuri dalībvalstu valdībām jāieceļ, savstarpēji 

vienojoties.”  

▌ 



3. pants 

1. Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.  

2. 12 papildu tiesneši, kas iecelti tiesneša amatā, pamatojoties uz šo regulu un pēc tās 

stāšanās spēkā, stājas amatā nekavējoties pēc zvēresta nodošanas. 

Sešiem no minētajiem tiesnešiem, pamatojoties uz izlozes rezultātiem, pilnvaru 

termiņš beidzas sešus gadus pēc Vispārējās tiesas sastāva pirmās daļējās nomaiņas, 

kura notikusi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pārējo sešu tiesnešu pilnvaru termiņš 

beidzas sešus gadus pēc Vispārējās tiesas sastāva otrās daļējās nomaiņas, kura 

notikusi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.  

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

…, 

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs  


