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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīmē, ka 2018. finanšu gada budžeta izpilde liecina par ļoti augstu galīgo apropriāciju 
izlietojumu (99,18 %), kas pārsniedz 2017. gada rādītāju (98,69 %);

2. atzīmē, ka EST budžets ir paredzēts tikai administratīvām vajadzībām — aptuveni 75 % 
līdzekļu atvēlēti izdevumiem saistībā ar iestādes personālu, bet atlikusī daļa — ēkām, 
mēbelēm, informācijas tehnoloģijām un dažādām darbības izmaksām;

3. uzsver, ka darbinieku sadalījums pa darbības jomām ir līdzīgs iepriekšējo gadu 
sadalījumam; vismaz 85 % amata vietu aizņem darbinieki, kas veic juridiskus un 
lingvistiskus pienākumus; konstatē, ka amata vietu aizpildīšanas līmenis 2018. gadā 
bijis ļoti augsts (97 %), jo juridiskais darbs ir ļoti aktīvs un prasa, lai ātri un optimāli 
tiktu aizpildītas visas brīvās amata vietas;

4. uzsver, ka Tiesas ēku politika bijusi efektīva; Īpašajā ziņojumā Nr. 34/2018 “ES iestāžu 
biroju telpas: daži labas pārvaldības piemēri, bet arī dažādi trūkumi” Revīzijas palāta 
atzīmējusi iestādes lieliskos rezultātus, jo ir izpildīts trīs lielo nekustamā īpašuma 
projektu budžets un grafiks1;

5. uzsver, ka Revīzijas palāta 2018. gada pārskatā attiecībā uz EST nav iekļāvusi nekādas 
piezīmes, kā tas bijis kopš 2010. gada;

6. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā samazinājies vidējais tiesvedības ilgums (15,7 mēneši 
salīdzinājumā ar 16,4 mēnešiem 2017. gadā), taču — ciktāl tas attiecas uz Vispārējo 
tiesu — pauž bažas, ka vidējais tiesvedības ilgums ievērojami pieaudzis (20 mēneši 
salīdzinājumā ar 16,3 mēnešiem 2017. gadā), kas gan daļēji skaidrojams ar to, ka 2018. 
gadā tika pabeigtas vairākas apjomīgas un sarežģītas konkurences lietas; vienlaikus 
uzsver, ka vidējais tiesvedības ilgums ir samazinājies intelektuālā īpašuma lietās; ar 
lēmumu izbeigto lietu ilgums tagad ir 18,8 mēneši vai 13,5 mēneši atkarībā no tā, vai 
notiek uzklausīšanas;

7. atzinīgi vērtē to, ka kopumā abas tiesas, kas veido EST, 2018. gadā izskatīja 1769 lietas, 
kas ir rekordliels skaits un apstiprina kopējo tendenci, proti, laikposmā no 2012. līdz 
2018. gadam tiesu darba intensitāte ievērojami pieaugusi;

8. uzsver, ka 2018. gadā izskatīšanai Tiesā tika iesniegts rekordliels skaits jaunu lietu, 
kopā 849 lietas, kas ir par 15 % vairāk nekā 2017. gadā; atzinīgi vērtē rekordlielo 
pabeigto lietu skaitu (760), kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā;

9. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā pirmo reizi kopš pastāvēšanas Vispārējā tiesa slēdza 
vairāk nekā 1000 lietas (pavisam 1009 lietas); turklāt uzsver, ka ievērojami 
samazinājies nepabeigto lietu skaits, proti, par 12 % salīdzinājumā ar 2017. gadu (2018. 

1 CJ4 (2001.–2008. g.) Tiesu pils renovācija un Tiesas ēku (Anneau, Galerija, A tornis, B tornis) ceturtā 
paplašināšana; CJ8 (2006.–2013. g.) piebūvju (Erasmus = A piebūve, Thomas More = B piebūve un C piebūve) 
renovācija un modernizācija; CJ9 (no 2013. gada un pašlaik) piektā paplašināšana — trešā torņa būvniecība. 
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gada 31. decembrī nepabeigtas bija 1333 lietas salīdzinājumā ar 1505 lietām iepriekšējā 
gadā);

10. atzinīgi vērtē to, ka pastāvīgi pieaug e-Curia piekļuves pieteikumu skaits (piekļuves 
kontu skaits: 4865 konti 2018. gadā salīdzinājumā ar 4354 kontiem 2017. gadā), kā arī 
to, ka kopš 2016. gada visas dalībvalstis izmanto e-Curia, kas attiecīgi liecina, ka 
sabiedrība ir informēta par šādu piekļuvi, tās efektivitāti un priekšrocībām; atzinīgi 
vērtē to, ka no 2018. gada 1. decembra Vispārējā tiesā e-Curia kļuvusi par vienīgo 
līdzekli tiesas dokumentu apmaiņai starp pušu pārstāvjiem un Vispārējo tiesu;

11. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 14/2017 
izklāstītajiem apsvērumiem jau ir sākti sagatavošanas darbi, lai ieviestu pilnībā integrētu 
lietu pārvaldības sistēmu, kas ievērojami samazinās informātikas rīku skaitu, ko EST 
izmanto tiesu darbību pārvaldībai; uzsver, ka šāda sistēma būtiski uzlabos EST lietu 
pārvaldības efektivitāti;

12. mudina Tiesu translēt atklātās uzklausīšanas un nodrošināt ierakstu pieejamību 
tiešsaistē; uzskata, ka šāda lielāka pārredzamība ir saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 15. pantu un nāks par labu visiem, kas Savienībā strādā vai studē 
tieslietu jomā;

13. uzsver Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla izveidi (kas ietver dalībvalstu konstitucionālās 
un augstākās tiesas), ko koordinē Eiropas Savienības Tiesa;

14. pieņem zināšanai, ka 2018. gadā tika reorganizēta iestādes administratīvā struktūra, kā 
rezultātā četru ģenerāldirektorātu vietā tagad ir trīs ģenerāldirektorāti, proti, 
Administratīvais ģenerāldirektorāts, Daudzvalodības ģenerāldirektorāts un Informācijas 
ģenerāldirektorāts; Pētniecības un dokumentācijas direktorāts tagad ir tieši pakļauts 
Tiesas kancelejai; mērķis ir radīt būtiskas sinerģijas un Tiesas dienestus labāk pielāgot 
prasībām, ko nosaka Tiesas juridiskās darbības;

15. atzīmē, ka turpina palielināties sieviešu īpatsvars vadošos amatos, proti, saskaņā ar 
Tiesas 2018. gada pārskatu šis īpatsvars 2018. gadā bijis 37,5 %, 2017. gadā — 36 % un 
2016. gadā — 35 %; tomēr norāda, ka tiesnešu vidū sieviešu īpatsvars joprojām nav 
līdzsvarots nedz Tiesā, nedz Vispārējā tiesā; atkārtoti aicina Padomes locekļus koriģēt 
šo situāciju, aktīvi veicinot dzimumu līdztiesību tiesnešu iecelšanā saskaņā ar 
principiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 23. pantā, kā arī atbilstīgi saistībām, kas uzņemtas 
Regulā (ES, Euratom) 2015/2422 un (ES, Euratom) 2019/629.
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