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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et 2016. aasta eelarve täitmisele on omane lõpliku 

assigneeringu kasutamise väga kõrge määr (98,23 %), olgugi et see on 2015. aasta määrast 

(99,1 %) natukene madalam, mis on peamiselt tingitud 12 uue kohtuniku järkjärgulisest 

saabumisest Üldkohtusse 2016. aastal; 

2. rõhutab, et Euroopa Kohtu eelarve koosneb ainult halduskuludest, millest umbes 75 % on 

seotud institutsioonis töötavate inimestega ning ülejäänu hoonete, mööbli, infotehnoloogia 

ja mitmesuguste tegevuskuludega; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tohiks 

hakata kohaldama ainult Euroopa Kohtu eelarve kui terviku suhtes, vaid see peaks 

hõlmama ka konkreetsete, mõõdetavate, saavutatavate, realistlike ja tähtajaliste (SMART) 

eesmärkide seadmist eri osakondadele, üksustele ja töötajate iga-aastastele 

tegevuskavadele ning selle raames tuleks institutsiooni eelarvestuste koostamiseks 

määrata kindlaks asjakohased näitajad; palub seetõttu, et Euroopa Kohus lisaks 

tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma tegevusse; 

3. rõhutab, et kohtu tõhusus on suurenenud tänu kohtu- ja kõikide abiteenistuste 

koordineeritud jõupingutustele, mille tagajärjel suurenes perioodil 2007–2016 lahendatud 

kohtuasjade arv 46 % hoolimata abiteenistujate arvu väga piiratud suurenemisest sellel 

perioodil (+3,5 %, kui arvutusse lisada Horvaatia ühinemine, ja väiksem kui +0,1 %, kui 

seda mitte teha)1; 

4. märgib, et lähetuste jaoks ette nähtud 295 500 euro suurustest kulukohustustest kasutati 

ära ainult 41 209 eurot; juhib tähelepanu sellele, et niisugust alarahastamist saaks vältida; 

nõuab, et Euroopa Kohus parandaks lähetuste eelarve koostamist ja sellega seotud 

vastutust, ning rõhutab, et järgida tuleb lähetuste kulutõhususe põhimõtet; 

5. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et 2016. aasta aruandes, nagu ka varasemates 

aruannetes alates 2010. aastast, ei ole kontrollikoda esitanud Euroopa Kohtu kohta 

tähelepanekuid; juhib tähelepanu sellele, et viimasel ajal ei ole kontrollikoda koostanud 

Euroopa Kohtu kohta ühtegi eriaruannet; 

6. märgib, et Euroopa Kohtu moodustava kolme kohtu 2016. aasta statistika kinnitab 

kohtuasjade keskmise menetlusaja puhul sama suundumust nagu möödunud aastatel, st 

menetlusaeg näib lühenevat (Euroopa Kohtus oli see eelotsusetaotluste puhul 15 kuud 

(2015. aastal 15,3 kuud), kiire eelotsuse taotluste puhul 2,7 kuud (2015. aastal 1,9 kuud), 

hagide puhul 19,3 kuud (2015. aastal 17,6 kuud) ja apellatsioonkaebuste puhul 12,9 kuud 

(2015. aastal 14 kuud)); 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kokku viisid Euroopa Kohtu moodustavad kolm kohut 

2016. aastal lõpule 1628 kohtuasja, mis on 2015. aastaga võrreldes väiksem arv 

                                                 
1  Arvnäitajad on võetud 2016. aasta aruandest – 2016. aasta juhtimisaruanne (2016. AASTA 

TEGEVUSARUANNE – FINANTSMÄÄRUSE ARTIKLI 66 LÕIGE 9) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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(1775 lõpule viidud kohtuasja); kordab, kui tähtis on ELi kodanike põhiõiguste 

tagamiseks lühendada menetluses olevate kohtuasjade loetelu pikkust; 

8. juhib tähelepanu e-Curia rakenduse kasutamise pidevale kasvule (kasutajakontode 

arvud: 2016. aastal 3599 – 2015. aastal seevastu 2914) ning asjaolule, et 2016. aastal 

kasutasid e-Curia rakendust kõik liikmesriigid, mis näitab, et üldsuse teadlikkust selle 

rakenduse olemasolust ja eelistest on tõhusalt suurendatud; 

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriigid ei tee jõupingutusi suure vastutusega 

ametikohtadel soolise tasakaalu saavutamiseks, ning märgib, et Euroopa Parlament ja 

nõukogu on oma eesmärkide hulgas tõstnud esile tasakaalustatud soolist esindatust 

Üldkohtusse uute kohtunike nimetamisel (praeguse seisuga kuulub kohtu organisatsiooni 

skeemi viis naissoost kohtunikku ja kaks naissoost kohtujuristi ning Üldkohtu 

organisatsiooni skeemi kuulub kümme naissoost kohtunikku); 

on seisukohal, et liidu institutsioonid peavad esindama oma kodanikke; rõhutab seetõttu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu seatud eesmärgi tähtsust; 

10. märgib, et 2015. aastal võeti vastu Euroopa Kohtu kohtusüsteemi struktuuri reform ja 

koos sellega töötati välja Üldkohtu uus kodukord; mõistab, et kuna 2019. aastani kestvas 

kolmeetapilises protsessis suurendatakse kohtunike arvu kaks korda, võimaldab kõnealune 

reform Euroopa Kohtul kohtuasjade arvu suurenemisega ka edaspidi toime tulla; jääb 

ootama kõnealuse reformi saavutuste avaldumist Euroopa Kohtu suutlikkuses menetleda 

kohtuasju mõistliku aja jooksul ja õiglase kohtuliku arutamise nõuete kohaselt; 

11. märgib, et kohtu liikmete eetikakoodeks on kavas uuesti sõnastada ning selle käigus 

täpsustatakse liikmete kohtuvälise tegevuse tingimusi ja majanduslike huvide avaldamist; 

12. nõuab, et iga kohtuniku kohtuväline tegevus oleks läbipaistvam; nõuab, et Euroopa Kohus 

esitaks oma ametlikul veebisaidil ja iga-aastases tegevusaruandes teabe kohtunike muude 

ametikohtade ja tasustatud kohtuvälise tegevuse kohta; 

13. on seisukohal, et Euroopa Kohus peaks tegema kättesaadavaks õigusemõistmisega 

mitteseotud väliste asjaosalistega peetavatel koosolekutel osalejate ja niisuguste 

koosolekute sisu üldülevaate; 

14. peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Kohtu rikkumisest teatamise sise-eeskirjad 

võeti vastu alles 2016. aasta alguses; soovitab Euroopa Kohtul neid eeskirju personali 

hulgas levitada, et kõik töötajad oleksid neist teadlikud; palub Euroopa Kohtul esitada 

õigeaegselt üksikasjad 2015. aastal toimunud rikkumisest teatamise juhtumite kohta, kui 

neid oli, ja selle kohta, kuidas neid käsitleti ja need lahendati; 

15. palub Euroopa Kohtul esitada Euroopa Parlamendile konkreetsed kirjaliku tõlke kulud 

vastavalt ühtlustatud metoodikale, milles lepiti kokku peamisi institutsioonidevahelisi 

tegevus- ja tulemusnäitajaid käsitlevas institutsioonidevahelises töörühmas; 

16. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Kohus on kohustunud täitma ambitsioonikaid 

keskkonnaeesmärke; ergutab Euroopa Kohut kohaldama keskkonnahoidlike riigihangete 

põhimõtteid ning nõuab, et süsinikdioksiidi kompenseerimiseks kehtestataks vastavad 

eeskirjad ja nähtaks ette piisav eelarve; 



 

AD\1144110ET.docx 5/7 PE612.281v02-00 

 ET 

17. kutsub Euroopa Kohut üles parandama liidu kodanikele suunatud 

kommunikatsioonipoliitikat ning tegema seda näiteks ajakirjanikele mõeldud 

koolitusseminaride korraldamise või kohtu tegevust käsitlevate kommunikatsioonitoodete 

väljatöötamise abil kooskõlas kodanikukesksema lähenemisviisiga. 
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