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Prijenos Općem sudu nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o 

predmetima u području javne službe EU-a ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. lipnja 2016. o nacrtu uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu na Opći sud Europske unije nadležnosti za 

odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Unije i njezinih službenika (N8-

0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev Suda podnesen Europskom parlamentu i Vijeću (N8-

0110/2015), 

– uzimajući u obzir članak 19. stavak 2. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji, 

članak 256. stavak 1., članak 257. prvi i drugi stavak te članak 281. drugi stavak 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a stavak 1. Ugovora o osnivanju 

Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih je nacrt akta podnesen 

Parlamentu (C8-0367/2015), 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi, 

– uzimajući u obzir članak 294. stavke 3. i 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

te članak 256. stavak 1., članak 257. prvi i drugi stavak i članak 281. drugi stavak 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i članak 106.a stavak 1. Ugovora o osnivanju 

Europske zajednice za atomsku energiju, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3. o Statutu Suda Europske unije1, a 

posebno njezinu uvodnu izjavu 9., 

– uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2016)0081)2, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 18. svibnja 2016. obvezao 

prihvatiti stajalište Parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

                                                 
1  SL L 341, 24.12.2015., str. 14. 
2 Još nije objavljeno u Službenom listu. 



 

 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za ustavna 

pitanja (A8-0167/2016), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2.  podsjeća na važnost ravnomjerne zastupljenosti spolova u redovima sudaca Suda 

Europske unije; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0906 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. lipnja 2016. radi 

donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu na 

Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Europske 

unije i njezinih službenika 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU, Euratom) 2016/1192.) 


