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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 
 

P8_TA(2015)0377 

Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II 

Az Európai Parlament 2015. október 28-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 

Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi 

álláspontról (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09375/1/2015 – 

C8-0166/2015), 

– tekintettel a Bíróság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtott kérelmével 

kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1 (02074/2011), 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. október 21-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament második olvasatban 

elfogadott álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. 

cikke (8) bekezdésének a) pontjával összhangban, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0296/2015), 

1. elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös 

nyilatkozatát;  

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a 

Bíróságnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 Elfogadott szövegek 2014.4.15., P7_TA(2014)0358. 



 

 

P8_TC2-COD(2011)0901B 

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2015. október 28-án 

került elfogadásra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 

módosításáról szóló (EU, Euratom) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet 

elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2422 rendelet.) 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata 

A reformfolyamat végére a Törvényszék tagállamonként két bíróból fog állni. Ezért a nők és 

férfiak közötti egyenlőség megvalósítása érdekében – ami az EUSZ 3. cikke értelmében az 

Európai Unió egyik célkitűzése – a tagállamok kormányainak a törvényszéki bírák EUMSZ 

254. cikke szerinti kinevezésénél a lehető legnagyobb mértékben biztosítaniuk kell a nők és 

férfiak egyenlő képviseletét. 

 


