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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž gandarījumu par to, ka 2017. finanšu gada budžeta izpilde liecina par ļoti augstu 
galīgo apropriāciju izlietojumu (98,69 %), kas pārsniedz 2016. gada rādītāju (98,23 %);

2. norāda, ka Eiropas Savienības Tiesai (EST) ir pienākums nodrošināt tiesiskumu 
nevainojamā kvalitātē saprātīgos termiņos, turklāt tai kā ES iestādei ir jānodrošina, ka 
tai uzticētos publiskos līdzekļus tā izmanto pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk un 
saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem;

3. uzsver, ka EST budžets ir paredzēts tikai administratīvām vajadzībām — aptuveni 75 % 
līdzekļu ir atvēlēti izdevumiem saistībā ar šajā iestādē strādājošajām personām, bet 
atlikusī daļa — ēkām, mēbelēm, informācijas tehnoloģijām un dažādām darbības 
izmaksām;

4. uzsver, ka uz sniegumu balstīta budžeta izstrāde nebūtu jāpiemēro tikai EST budžetam 
kopumā, bet tai būtu arī jāietver konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, reālistisku un laikā 
ierobežotu (SMART) mērķu noteikšana atsevišķām struktūrvienībām, nodaļām un 
darbinieku gada plānos un jānosaka atbilstīgi rādītāji iestādes tāmes sastādīšanai; tādēļ 
aicina Tiesu savās ikdienas darbībās plašāk ieviest uz sniegumu balstītas budžeta 
izstrādes principu;

5. norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par 2017. gadu nav iekļauti uz EST attiecināti 
konstatējumi, kā tas ir bijis jau kopš 2010. gada;

6. pieņem zināšanai, ka 2017. gada septembrī publicētajā īpašajā ziņojumā Nr. 14/2017 
“Darbības rezultātu pārskats par lietu pārvaldību Eiropas Savienības Tiesā” Revīzijas 
palāta atzīst, ka EST ir veikusi nozīmīgas organizatoriskas un procesuālas darbības, lai 
veicinātu lietu efektīvu izskatīšanu;

7. norāda, ka Revīzijas palāta ir arī ierosinājusi turpmāku uzlabojumu panākšanas veidus, 
jo īpaši integrētas lietu pārvaldības sistēmas īstenošanu;

8. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu, ka EST būtu jāapsver iespēja pieņemt 
aktīvākas lietu pārvaldības procedūras, kas balstītos uz individuālu pieeju un reāliem 
termiņiem, vienlaikus cieši uzraugot personāla izmantošanu un pieņemot papildu 
administratīvās optimizācijas metodes;

9. norāda, ka elastīgāka pieejamo tiesnešu palīgu norīkošana varētu pozitīvi ietekmēt 
Tiesas vispārējo efektivitāti;

10. norāda, ka 2017. gada statistikas dati par abām tiesām, kuras veido EST, apstiprina 
iepriekšējos gados novēroto tendenci attiecībā uz vidējo tiesvedības ilgumu, kas 
joprojām ir pieņemams gan Vispārējā tiesā, kur pastiprināti centieni panākt efektivitāti 
ir ļāvuši vēl vairāk samazināt izskatīšanas ilgumu (samazinājums vidēji par 
2,4 mēnešiem salīdzinājumā ar 2016. gadu un 10,6 mēnešiem salīdzinājumā ar 
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2013. gadu), gan Tiesā, kura attiecībā uz lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu ir 
spējusi saglabāt tiesvedības vidējo ilgumu zem 16 mēnešiem (2017. gadā —
15,7 mēneši), šim ilgumam salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinoties tikai nedaudz (par 
0,7 mēnešiem), ko izskaidro atsevišķu īpaši sarežģītu tiesību aktu iesniegšana 
interpretācijai;

11. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu, ka termiņi būtu jāprecizē, ņemot vērā katra 
procesa veida īpašo raksturu un lietu sarežģītību;

12. atzinīgi vērtē to, ka kopumā abas tiesas, kas veido EST, 2017. gadā pabeidza 1594 lietu 
izskatīšanu, tādējādi apstiprinot vispārējo tendenci — tiesvedības darbības spēcīgu 
aktivizēšanos laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam, un uzsver šīs tendences nozīmību, 
paužot cerību, ka tā turpināsies;

13. secina, ka EST varētu vēl vairāk pastiprināt šos pozitīvos rezultātus, ja apsvērtu iespēju 
katru lietu pārvaldīt aktīvāk, izmantojot īpaši pielāgotus laika grafikus un uzraugot, kā 
faktiski tiek izmantoti tās rīcībā esošie cilvēkresursi; uzsver — ja snieguma mērīšanai 
izmantotu šo pamatu, nevis indikatīvus laika grafikus, kas caurmērā jāievēro, vadība 
būtu informēta gan par problemātiskām lietām, gan labas prakses piemēriem; uzsver, ka 
minēto informāciju varētu izmantot arī tam, lai pilnveidotu ziņošanu par sniegumu, 
tādējādi pastiprinot pārskatatbildību, sniedzot ieskatu par EST pienācīgu darbību un tai 
pieejamo resursu izmantošanu;

14. atzinīgi vērtē arvien pieaugošo piekļuvi lietojumprogrammai e-Curia (piekļuves kontu 
skaits: 4354 konti 2017. gadā salīdzinājumā ar 3599 kontiem 2016. gadā) un to, ka kopš 
2016. gada visas dalībvalstis izmanto e-Curia, kas liecina par to, ka ir efektīvi 
palielināta sabiedrības informētība par šīs lietojumprogrammas esamību un tās 
priekšrocībām; tomēr piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka pilnībā integrētas IT 
sistēmas īstenošana varētu uzlabot lietu pārvaldības efektivitāti;

15. pauž bažas par to, ka pārskatatbildība — atšķirībā no tādiem saistītiem jēdzieniem kā 
leģitimitāte, reaģētspēja vai pārredzamība — līdz šim nav bijusi īpaši svarīga Tiesas 
autoritātes veidošanā;

16. uzteic Eiropas Savienības tiesu tīkla izveidi — šis tīkls ietver dalībvalstu 
konstitucionālās un augstākās tiesas un to koordinē Tiesa;

17. uzskata, ka Savienības iestādēm ir svarīgi pārstāvēt ES pilsoņus, un tāpēc uzsver, cik 
svarīgs ir Parlamenta un Padomes noteiktais mērķis panākt vīriešu un sieviešu 
līdzsvarotu pārstāvību Vispārējās tiesas tiesnešu iecelšanā.
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