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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että varainhoitovuoden 2018 talousarviomäärärahojen käyttöaste oli erittäin 
korkea (99,18 prosenttia) ja että se oli korkeampi kuin vuonna 2017 (98,69 prosenttia);

2. toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvio on puhtaasti hallinnollinen ja 
että noin 75 prosenttia määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput 
kiinteistöihin, kalusteisiin, tietotekniikkaan ja sekalaisiin toimintamenoihin;

3. korostaa, että tilintarkastustuomioistuin ei ole esittänyt tuomioistuinta koskevia 
huomautuksia vuodesta 2010 alkaen eikä siis myöskään vuoden 2018 
vuosikertomuksessaan;

4. panee tyytyväisenä merkille, että tuomioistuimen menettelyjen keskimääräinen kesto 
lyheni vuonna 2018 (15,7 kuukautta; 16,4 kuukautta vuonna 2017), mutta on huolissaan 
siitä, että unionin yleisen tuomioistuimen osalta menettelyjen keskimääräinen kesto on 
pidentynyt huomattavasti (20 kuukautta; 16,3 kuukautta vuonna 2017), ja toteaa, että 
tämä selittyy osittain sillä, että vuonna 2018 ratkesi useita kilpailutapauksia, jotka olivat 
erittäin laajoja ja monimutkaisia;

5. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin tuomioistuimen kaksi 
tuomioistuinta saattoivat vuonna 2018 päätökseen 1 769 asiaa, mikä merkitsee 
ennätysmäistä tuottavuutta ja vahvistaa yleisen suuntauksen, jonka mukaan 
oikeudenkäytön määrä kasvoi vuosina 2012–2018 huomattavasti;

6. on tyytyväinen siihen, että e-Curia-sovellusta käytetään jatkuvasti enemmän (vuonna 
2018 käyttäjätilejä oli 4 865, kun niitä oli 4 354 vuonna 2017); toteaa, että vuodesta 
2016 lähtien kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet e-Curia-sovellusta, mikä osoittaa, että 
suurelle yleisölle on tiedotettu sovelluksen olemassaolosta ja hyödyistä tehokkaasti; 
korostaa, että unionin yleisessä tuomioistuimessa e-Curia-sovelluksesta on tullut ainoa 
kanava oikeudenkäyntiedustajien ja unionin yleisen tuomioistuimen edustajien väliseen 
tietojenvaihtoon 1. joulukuuta 2018 alkaen;

7. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan 
nro 14/2017 esittämien huomautusten mukaisesti on jo aloitettu valmistelut täysin 
integroidun asianhallintajärjestelmän täytäntöönpanoa varten, jotta unionin 
tuomioistuimen oikeudenkäytön hallinnointiin sovellettavien tietoteknisten välineiden 
määrää voidaan vähentää merkittävästi; korostaa, että tällainen järjestelmä edistää 
merkittävästi unionin tuomioistuimen asianhallinnan tehostamista;

8. korostaa, että on perustettu Euroopan unionin oikeudellinen verkosto, johon kuuluvat 
jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja ylimmät tuomioistuimet ja jota 
tuomioistuin koordinoi;
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9. panee merkille, että toimielimen hallintorakenteen sisäinen uudelleenorganisointi 
toteutettiin vuonna 2018, ja toteaa, että rakenne on nyt jaettu neljän pääosaston sijaan 
kolmeen pääosastoon – hallinnon, monikielisyysasioiden ja tiedotuksen pääosastoon; 
toteaa, että tavoitteena on luoda merkittäviä synergioita ja mukauttaa unionin 
tuomioistuimen palvelut paremmin sen oikeuskäytännön vaatimuksiin;

10. pohtii kuitenkin, oliko uudistus tarpeellinen; toteaa, että uudistuksen myötä unionin 
yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä on kaksinkertaistunut, minkä entinen 
tuomari Franklin Dehousse (Le Jeudi -lehti, 30. huhtikuuta 2019) ja 
tilintarkastustuomioistuin ovat avoimesti kyseenalaistaneet; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan unionin yleinen tuomioistuin oli alkanut purkaa 
”kertynyttä huomattavaa käsiteltävien asioiden sumaa” jo ennen uudistuksen 
voimaantuloa vuodesta 2016 alkaen (erityiskertomus nro 2017 ”Euroopan unionin 
tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden 
tarkastus”, s. 48, 90 kohta); muistuttaa tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen 
tavoin, että julkisten varojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ”unionin 
tuomioistuin laatii viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta. 
Kertomuksessa keskitytään erityisesti käsittelemään unionin yleisen tuomioistuimen 
tehokkuutta, tuomareiden määrän lisäämisen 56:een tarpeellisuutta [...]” (edellä mainittu 
erityiskertomus vuodelta 2017, s. 15, 13 alaviite).


