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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 25. junija 2013
o povečanju števila generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije
(2013/336/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prvega odstavka člena 252 Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za
atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,
ob upoštevanju zahteve predsednika Sodišča z dne 16. januarja
2013,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Prvi odstavek člena 252 Pogodbe o delovanju Evropske
unije določa, da lahko Svet na zahtevo Sodišča soglasno
poveča število generalnih pravobranilcev.
Sodišče je 16. januarja 2013 zahtevalo, da se število
generalnih pravobranilcev Sodišča poveča za tri. Ta
zahteva izhaja iz želje, da bi Sodišče še naprej lahko
dajalo sklepne predloge v vseh zadevah, v katerih je to
potrebno, ne da bi se pri tem podaljšal celotni čas obrav
nave zadev.
V skladu z Izjavo št. 38 o členu 252 Pogodbe o delo
vanju Evropske unije o številu generalnih pravobranilcev
Sodišča, ki je priložena Sklepni listini Medvladne konfe
rence, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo, Svet soglasno
odobri povečanje števila generalnih pravobranilcev za tri
(torej na enajst s sedanjih osem), če Sodišče zahteva
takšno povečanje.

(4)

Da bi kar najbolje zadostili želji iz druge uvodne izjave in
zagotovili optimalno vključitev dodatnih generalnih prav
obranilcev, je Sodišče predlagalo, da eden od generalnih
pravobranilcev nastopi službo 1. julija 2013, ki je pred
videni datum pristopa Hrvaške, pod pogojem, da so vse
listine o ratifikaciji deponirane pred tem datumom, druga
dva generalna pravobranilca pa da nastopita službo
7. oktobra 2015 ob delni zamenjavi članov Sodišča –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Število generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije se
poveča na:
— devet, z učinkom od 1. julija 2013;
— enajst, z učinkom od 7. oktobra 2015.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

V Luxembourgu, 25. junija 2013
Za Svet
Predsednik
E. GILMORE

