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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka apropriāciju izpildes rādītāji IV iedaļā (Tiesa) 2015. gadā joprojām 

bija ļoti augsti (kopumā 99,1 % un pat 99,8 % attiecībā uz apropriācijām 14. un 

21. budžeta nodaļā); 

2. uzsver, ka Tiesas budžets ir paredzēts tikai administratīvām vajadzībām — aptuveni 75 % 

līdzekļu atvēlēti ar šo iestādi saistītām personām un atlikusī daļa — ēkām, mēbelēm, 

aprīkojumam un dažādām darbības izmaksām; 

3. ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta 2015. gada pārskatā nav formulējusi nekādus 

apsvērumus attiecībā uz Tiesu, kā tas bijis jau kopš 2010. gada; turklāt norāda, ka 

Revīzijas palāta pēdējā laikā nav publicējusi nevienu īpašo ziņojumu par Tiesu; 

4. atzīmē, ka Tiesas triju tiesu statistikas dati par 2015. gadu apstiprina iepriekšējos gados 

novēroto tendenci attiecībā uz procedūru ilgumu, kas joprojām ir ļoti labā līmenī [Tiesa: 

vidēji 15,3 mēneši (salīdzinājumā ar 15 mēnešiem 2014. gadā) lūgumiem sniegt 

prejudiciālu nolēmumu, 1,9 mēneši (salīdzinājumā ar 2,2 mēnešiem 2014. gadā) 

steidzamiem lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu, 17,6 mēneši (salīdzinājumā ar 

20 mēnešiem 2014. gadā) tiešajām prasībām un 14 mēneši (salīdzinājumā ar 

14,5 mēnešiem 2014. gadā) pārsūdzībām; Vispārējā tiesa un Civildienesta tiesa: attiecīgi 

20,6 mēneši (salīdzinājumā ar 23,4 mēnešiem 2014. gadā) un 12,1 mēnesis (salīdzinājumā 

ar 12,7 mēnešiem 2014. gadā) visām lietām kopā]; uzskata, ka statūtu reforma, ko Tiesa 

pieņēma 2015. gadā, šiem racionalizācijas centieniem var nākt tikai par labu; 

5. norāda, ka Tiesas trīs tiesas 2015. gadā kopā ir slēgušas 1755 lietas (salīdzinājumā ar 

1685 lietām 2014. gadā), kas atbilst pieaugumam par 4,2 %; vienlaikus uzskata, ka 

iestādes gada produktivitāte ir sasniegusi līdz šim nebijušu līmeni: sākto lietu skaits ir 

pieaudzis no 1691 lietas 2014. gadā līdz 1711 lietām 2015. gadā, kas ir lielākais skaits 

visā Tiesas vēsturē1; 

6. atzinīgi vērtē to, ka iztiesāto lietu skaits no 2007. gada līdz 2015. gadam ir pieaudzis par 

57 %, kas lielā mērā skaidrojams ar tiesu un palīgdienestu darbinieku koordinācijas 

centieniem, un tas noticis, neraugoties uz to, ka šajā laikposmā palīgdarbinieku skaits ir 

palielinājies ļoti maz; 

7. uzskata, ka tiesu sistēmas reforma ļaus Tiesai ātrāk un efektīvāk tikt galā ar savu aizvien 

lielāko darba slodzi un kalpot tiesvedības dalībnieku interesēm saskaņā ar efektīva un 

augstas kvalitātes dienesta mērķiem un ievērojot viņu tiesības uz taisnīgu tiesu pieņemamā 

termiņā; 

8. pauž gandarījumu par lietojumprogrammas e-Curia sekmīgo darbību saistībā ar 

tiesvedības dokumentu iesniegšanu un paziņošanu par tiem elektroniskā veidā, par ko 

                                                 
1 2015. gada ziņojums, Vadības ziņojums (Deleģētā kredītrīkotāja darbības pārskats), 

6. lpp., http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf. 
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liecina tas, ka pieaug gan šīs lietojumprogrammas piekļuves kontu skaits (2914 konti 

2015. gadā salīdzinājumā ar 2230 kontiem 2014. gadā), gan to izmantojošo dalībvalstu 

skaits (26 valstis 2015. gadā salīdzinājumā ar 25 valstīm 2014. gadā); tādēļ mudina 

dalībvalstis veikt pasākumus nolūkā veicināt šīs lietojumprogrammas izmantošanu un 

aicina Komisiju ierosināt tam domātus instrumentus, piemēram, dalībvalstu iedzīvotāju 

informēšanas kampaņu organizēšanu un informatīvu materiālu izplatīšanu ar valstu tiesu 

iestāžu starpniecību; 

9. ar gandarījumu konstatē, ka Tiesa strādā, lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu līdzsvaru 

atbildīgu amatu līmenī (2015. gadā 53 % administratoru amata vietu un 35 % vadošo 

amata vietu ieņēma sievietes, kas kopumā veido apmēram 60 % no Tiesas personāla), un 

ka ir izveidota īpaša darba grupa, lai izpētītu šajā jomā esošos šķēršļus un iespējamos 

pasākumus to novēršanai; turklāt norāda, ka Eiropas Parlaments un Padome ir izvirzījuši 

mērķi nodrošināt sieviešu un vīriešu vienādu pārstāvību, ieceļot jaunos Vispārējās tiesas 

tiesnešus1.  

                                                 
1 Sk. 2015. gada 28. oktobra normatīvās rezolūcijas pielikumu “Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgā 

deklarācija” — šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0377. 



 

AD\1116331LV.docx 5/5 PE594.028v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 31.1.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

16 

0 

7 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady 

Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt 

 
 


