
DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu
językowego

(2006/956/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 64 Protokołu w sprawie statutu Trybunału
Sprawiedliwości,

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 245 akapit drugi
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 160
akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grud-
nia 2006 r.,

uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r.,

a także mając na uwadze, że wraz z przystąpieniem Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej języki bułgarski i rumuń-
ski staną się jej językami urzędowymi i że w związku tym należy
uwzględnić te języki wśród języków postępowania wymienio-
nych w regulaminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W regulaminie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, str. 1), zmie-
nionym w dniu 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994,
str. 17), w dniu 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995,
str. 64), w dniu 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 3),
w dniu 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 6. Spro-
stowanie w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), w dniu 17 maja
1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 92), w dniu 6 grudnia
2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 4), w dniu 21 maja 2003
r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 22), w dniu 19 kwietnia 2004
r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 3), w dniu 21 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 108) oraz w dniu 12 paździer-
nika 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, str. 1) wprowadza się
następujące zmiany:

artykuł 35 § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Językami postępowania są angielski, bułgarski, czeski, duń-
ski, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litew-
ski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski,
portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski
oraz włoski.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem wejścia w życie
Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej.

Teksty regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w językach bułgarskim i
rumuńskim zostaną przyjęte po wejściu w życie Traktatu, o którym mowa w akapicie
pierwszym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
J.-E. ENESTAM
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