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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 

 

съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на 
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позицията на Съвета 

във връзка с предложението за  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съгласно разпоредбите на член 294, параграф 7, буква в) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, Комисията представя становище относно 

измененията, предложени от Европейския парламент на второ четене. Комисията 

излага по-долу становището си относно измененията, предложени от Парламента . 

2. ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕПИСКАТА 

 Дата на предаване на искането на Съда на 

   Европейския парламент и на Съвета:  28 март 2011 г. 

 Дата на становището на Комисията: 30 септември 2011 г. 

 Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 

 15 април 2014 г. 

 Дата на приемане на позицията на Съвета на първо  

  четене: 23 юни 2015 г. 

 Дата на измененията, внесени от Европейския парламент на второ 

  четене: 28 октомври 2015 г. 

3. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

С искането на Съда се цели да се намали извънредното натоварване на Общия съд на 

Европейския съюз посредством увеличаване на броя на неговите съдии. Първоначално 

Съдът поиска 12 допълнителни съдии. Впоследствие, предвид влошаването на 

ситуацията в Общия съд, Съдът неформално предложи броят на съдиите да се увеличи 

постепенно, на три етапа, до 56 съдии през 2019 г. (по двама съдии от държава членка), 

като същевременно постовете на съдиите от Съда на публичната служба се интегрират 

в Общия съд. На тази основа Съветът прие позицията си на първо четене. 
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4. СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Европейският парламент прие на второ четене консолидиран текст, в който се съдържат 

редица изменения на текста на позицията на Съвета на първо четене. Текстът е резултат 

от преговори между Европейския парламент, Съвета, Комисията и Съда. Комисията 

приема всички изменения, гласувани от Европейския парламент. 
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