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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at der ved gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 er opnået en 
meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger (99,18 %), hvilket er højere end i 
2017 (98,69 %);

2. noterer sig, at EU-Domstolens budget er af ren administrativ karakter, idet omkring 
75 % anvendes til personer, der arbejder for institutionen og resten til bygninger, 
inventar, informationsteknologi og forskellige driftsudgifter;

3. påpeger, at fordelingen af personale efter aktivitetssektor er den samme som i de 
foregående år; med mindst 85 % af stillingerne besat inden for Domstolens juridiske og 
sproglige virksomhed; bemærker, at besættelsesgraden for stillingerne fortsat var meget 
høj i 2018 (97 %) på grund af vedvarende retslige aktiviteter, som kræver hurtig og 
optimal rekruttering til alle ledige stillinger;

4. fremhæver effektiviteten af Domstolens ejendomspolitik; i sin særberetning nr. 34/2018 
"EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler -  En del gode forvaltningspraksis, men 
også forskellige svagheder" bemærkede Revisionsretten de fremragende resultater, 
institutionen havde opnået, idet den havde overholdt budgettet og tidsplanen for sine tre 
store byggeprojekter1;

5. understreger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2018 ikke har fremsat 
bemærkninger vedrørende EU-Domstolen, som det har været tilfældet siden 2010;

6. glæder sig over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Domstolen er faldet i 2018 
(15,7 måneder i forhold til 16,4 måneder i 2017), men er bekymret for så vidt angår 
Retten over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget betydeligt (20 måneder 
i forhold til 16,3 måneder i 2017), selv om dette til dels kan forklares ved, at der blev 
afsluttet flere konkurrencesager i 2018, hvis mængde og kompleksitet var meget 
betydelig; understreger imidlertid, at der er sket et fald i den gennemsnitlige 
behandlingstid for sager om intellektuel ejendomsret, idet varigheden af sager afgjort 
ved en afgørelse nu er 18,8 måneder eller 13,5 måneder, afhængigt af om der afholdes 
høringer;

7. glæder sig over, at de to domstole, der udgør EU-Domstolen, samlet set har afsluttet 
1 769 sager i 2018, hvilket repræsenterer en rekordhøj produktivitet og bekræfter en 
generel tendens til en kraftig stigning i domstolenes virksomhed i perioden 2012-2018;

8. påpeger, at Domstolen i 2018 havde det højeste antal nye sager, der blev indledt i løbet 
af et år (849), hvilket er en stigning på 15 % i forhold til 2017; glæder sig over det 
rekordhøje antal afsluttede sager (760), som svarer til en stigning på 10 % i forhold til 
året før;

1 CJ4 (2001-2008): Renovering af Palais-bygningen og fjerde udvidelse af Domstolens bygninger 
(ringbygningen, forbindelsesgangen, tårn A og tårn B); CJ8 (2006-2013): Renovering og modernisering af 
anneksbygningerne (Erasmus = anneks A, Thomas More = anneks B og anneks C); CJ9 (2013-igangværende): 
Opførelse af en femte udvidelse - det tredje tårn. 
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9. glæder sig over, at Retten for første gang i historien i 2018 nåede op på over 1 000 
afsluttede sager (1 009 i alt); påpeger samtidig, at antallet af verserende sager er faldet 
betydeligt, nemlig med 12 % i forhold til 2017 (1 333 verserende sager pr. 31. december 
2018 i forhold til 1 505 i det foregående år);

10. glæder sig over den stadige stigning i brugen af applikationen e-Curia (antallet af 
adgangskonti var 4 865 i 2018, sammenlignet med 4 354 i 2017), og over at alle 
medlemsstaterne siden 2016 har anvendt "e-Curia", hvilket viser, at offentlighedens 
bevidsthed om eksistensen, effektiviteten og hastigheden af og fordelene ved denne 
applikation er blevet styrket; glæder sig over, at e-Curia i Retten er blevet den eneste 
form for udveksling af juridiske dokumenter mellem repræsentanter for parterne og 
Retten siden den 1. december 2018;

11. glæder sig over, at der i overensstemmelse med Revisionsrettens bemærkninger i 
særberetning nr. 14/2017 allerede er indledt indledende arbejde med gennemførelsen af 
et fuldt integreret sagsbehandlingssystem for væsentligt at reducere antallet af IT-
værktøjer, der anvendes af EU-Domstolen til at forvalte de retslige aktiviteter; 
understreger, at et sådant system vil yde et væsentligt bidrag til at forbedre 
effektiviteten af EU-Domstolens sagsbehandling;

12. tilskynder Domstolen til at transmittere sine offentlige høringer og gøre optagelserne 
derfra tilgængelige online; mener, at denne forbedring af gennemsigtigheden vil være i 
overensstemmelse med artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og vil være til gavn for alle, der arbejder eller studerer inden for det juridiske felt i 
Unionen;

13. henleder opmærksomheden på oprettelsen af "Den Europæiske Unions retlige netværk", 
som omfatter medlemsstaternes forfatningsdomstole og højesteretter, og som 
koordineres af EU-Domstolen;

14. noterer sig den interne omstrukturering i 2018 af institutionens administrative 
strukturer, som nu er organiseret i tre generaldirektorater i stedet for fire: et 
generaldirektorat for administration, et generaldirektorat for flersprogethed og et 
generaldirektorat for information,  mens Direktoratet for Forskning og Dokumentation 
sorterer direkte under Domstolens justitssekretær; bemærker, at målet er at skabe et 
mere effektivt samarbejde mellem alle Domstolens afdelinger og sikre, at disse 
afdelinger er bedre i stand til at håndtere de krav, som Domstolens retslige virksomhed 
pålægger dem;

15. anerkender, at procentdelen af kvinder i lederstillinger, som ifølge Domstolens 
årsberetning for 2018 var på 37,5 % i 2018 sammenlignet med 36 % i 2017 og 35 % i 
2016, er steget en smule mere; bemærker imidlertid den vedvarende skævhed i antallet 
af kvinder blandt dommerne ved både Domstolen og Retten; tilskynder endnu en gang 
Rådets medlemmer til at gøre noget ved denne situation ved aktivt at fremme ligestilling 
mellem kønnene, når de udnævner dommere, i overensstemmelse med principperne i 
artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 23 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de forpligtelser, der er 
indgået i henhold til forordning (EU, Euratom) 2015/2422 og (EU, Euratom) 2019/629.
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