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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att budgetgenomförandet för budgetåret 2018 uppvisar en 
mycket hög användningsgrad för slutliga anslag (99,18 %), vilket är högre än för 2017 
(98,69 %).

2. Europaparlamentet konstaterar att domstolens budget endast är av administrativ karaktär 
och att 75 % går till utgifter för institutionens personal och resten till byggnader, möbler, 
informationsteknik och diverse driftsutgifter.

3. Europaparlamentet betonar att fördelningen av personal per verksamhetssektor 
fortfarande är jämförbar med tidigare år. Minst 85 % av tjänsterna har tillsatts för 
juridiska och språkliga ändamål. Parlamentet konstaterar att andelen tillsatta tjänster 
fortfarande är mycket hög 2018 (97 %) på grund av en ihållande rättslig verksamhet som 
kräver att alla lediga tjänster snabbt och på optimalt sätt måste tillsättas.

4. Europaparlamentet betonar att domstolens fastighetspolitik är effektiv. I sin särskilda 
rapport nr 34/2018 EU-institutionernas kontorslokaler – några exempel på god 
förvaltningspraxis men också vissa brister noterade revisionsrätten de utmärkta resultat 
som uppnåtts av institutionen, som har respekterat budgeten och tidsplanen för sina 
tre större byggprojekt1.

5. Europaparlamentet betonar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2018, liksom varje år 
sedan 2010, inte har framfört några iakttagelser i fråga om domstolen.

6. Europaparlamentet gläder sig över att den genomsnittliga handläggningstiden vid 
domstolen minskade 2018 (15,7 månader jämfört med 16,4 månader 2017), men är 
bekymrat, när det gäller tribunalen, över att den genomsnittliga handläggningstiden har 
ökat betydligt (20 månader jämfört med 16,3 månader 2017), även om detta delvis kan 
förklaras av att flera fall av konkurrens löstes 2018, vars volym och komplexitet var 
omfattande. Parlamentet betonar dock att den genomsnittliga handläggningstiden för 
immaterialrättsliga mål har minskat. Handläggningstiden för ärenden som avgjorts genom 
en dom uppgår nu till 18,8 månader eller 13,5 månader, beroende på förhandlingarna.

7. Europaparlamentet gläder sig över att de två domstolar som bildar 
Europeiska unionens domstol totalt avslutade 1 769 mål 2018, vilket är en rekordhög 
produktivitet och bekräftar en allmän trend mot en kraftig ökning av den rättsliga 
verksamheten under perioden 2012–2018.

8. Europaparlamentet betonar att domstolen 2018 undantagsvis registrerade det högsta 
antalet nya fall under ett år (849), en ökning med 15 % jämfört med 2017. Parlamentet 
välkomnar det rekordstora antalet avslutade fall (760), en ökning med 10 % jämfört med 
föregående år.

1 CJ4 (2001-2008): renovering av Palais-byggnaden och fjärde utbyggnaden av domstolens byggnader (Ringen, 
Galleriet, Torn A och Torn B); CJ8 (2006-2013): renovering och ombyggnad av annexen (Erasmus = annex A, 
Thomas More = annex B och annex C); CJ9 (2013–pågående): femte utbyggnaden – tredje tornet. 
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9. Europaparlamentet gläder sig över att tribunalen för första gången i sin historia överskred 
tröskelvärdet på 1 000 avslutade mål 2018 (1 009 exakt). Parlamentet betonar dessutom 
den betydande minskningen av antalet pågående mål, 12 % jämfört med 2017 
(1 333 pågående mål den 31 december 2018 jämfört med 1 505 föregående år).

10. Europaparlamentet gläder sig över den konstanta ökningen av antalet inloggningar till 
e-Curia (antal åtkomstkonton: 4 865 år 2018, jämfört med 4 354 år 2017) och av dess 
användning sedan 2016 av alla medlemsstater, vilket visar att allmänheten är mer 
medveten om att denna applikation finns, att den är effektiv och snabb och om fördelarna 
med den. Parlamentet gläder sig över att e-Curia, i tribunalen, har blivit den enda kanalen 
för utbyte av juridiska handlingar mellan parternas företrädare och tribunalen sedan den 
1 december 2018.

11. Europaparlamentet välkomnar att arbetet, i enlighet med revisionsrättens iakttagelser 
i dess särskilda rapport nr 14/2017, redan har inletts för att införa ett fullständigt integrerat 
it-system för handläggningen av mål, i syfte att avsevärt minska antalet it-verktyg som 
används av domstolen för den rättsliga verksamheten. Parlamentet betonar att ett sådant 
system kommer att bidra avsevärt till att förbättra effektiviteten i EU-domstolens 
handläggning av mål.

12. Europaparlamentet uppmanar domstolen att sända sina offentliga förhandlingar och göra 
inspelningar av dem tillgängliga online. Parlamentet anser att denna förbättring av 
transparensen skulle vara i linje med artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och skulle gynna alla dem som arbetar eller studerar på det rättsliga området 
i unionen.

13. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ”Europeiska unionens rättsliga nätverk”, 
med medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar, som samordnas av 
EU-domstolen.

14. Europaparlamentet noterar den interna omorganisationen 2018 av institutionens 
förvaltningsstrukturer, som nu omfattar tre generaldirektorat, och inte länge fyra: 
generaldirektoratet för administration, generaldirektoratet för flerspråkighet och 
generaldirektoratet för information, medan direktoratet för forskning och dokumentation 
är direkt knutet till domstolens kansli. Syftet är att skapa betydande synergieffekter och 
bättre anpassa domstolens tjänster till kraven för dess rättsliga verksamhet.

15. Europaparlamentet noterar att andelen kvinnor i ledande ställning, enligt domstolens 
årsrapport från 2018 – 37,5 % 2018, 36 % 2017 och 35 % 2016 – fortsatte att lätt öka. 
Parlamentet konstaterar dock att det fortfarande råder obalans i antalet kvinnor bland 
domare, både vid domstolen och i tribunalen. Parlamentet uppmanar återigen rådets 
medlemmar med kraft att åtgärda denna situation genom att aktivt främja en jämn 
könsfördelning vid utnämningen av domare, i enlighet med principerna i artikel 8 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 23 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i enlighet med åtagandena i 
förordningarna (EU, Euratom) 2015/2422 och (EU, Euratom) 2019/629.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Antagande 9.1.2020
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Jackie Jones, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, 
Raffaele Stancanelli, Axel Voss, Marion Walsmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter Gunnar Beck, Evelyne Gebhardt, Marie Toussaint, Bettina Vollath

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Edina Tóth
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