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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 2019 på 429 mio. 
EUR var en tilfredsstillende udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger (98,7 %), selv 
om den var lidt lavere end i 2018 (99,18 %);

2. glæder sig over ændringen i strukturen i dette års årsberetning fra Domstolen, som 
præsenterer oplysningerne på en klarere og mere forståelig måde;

3. påpeger, at fordelingen af personale efter aktivitetssektor fortsat er den samme som i de 
foregående år; mindst 86 % af stillingerne er besat af personale, der varetager juridiske 
og sproglige opgaver; bemærker, at besættelsesgraden for stillingerne fortsat er meget 
høj i 2019 (97 %) på grund af den vedvarende store mængde af retsligt arbejde, som 
kræver hurtig og optimal rekruttering til alle ledige stillinger;

4. glæder sig over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Domstolen er faldet i 2019 
(14,4 måneder i forhold til 15,7 måneder i 2018), og at den gennemsnitlige varighed af 
Rettens procedurer er blevet reduceret betydeligt (16,9 måneder i forhold til 20 måneder 
i 2018); bemærker imidlertid, at den fortsat er højere end i 2017 (16,4 måneder);

5. bemærker, at de to retsinstanser i Den Europæiske Unions Domstol samlet set har 
afsluttet 1739 sager i 2019, hvilket viser en betydelig produktivitet på trods af et mindre 
fald i forhold til 2018 (1769 sager); bemærker endvidere, at det samlede antal sager, der 
blev indbragt for de to retsinstanser, nåede et rekordhøjt niveau med 1905 sager 
sammenlignet med 1683 sager i 2018, og glæder sig i denne forbindelse over, at der pr. 
1. maj 2020 er indført en ordning med forudgående bevilling af appeller, hvilket bør 
lette Domstolens byrde;

6. fremhæver udviklingen i samarbejdet med nationale dommere, hvoraf 2824 deltog i 
seminarer, kurser, besøg eller praktikophold i Domstolen i 2019 sammenlignet med 
2292 i 2018;

7. understreger, at Domstolen har registreret et stort antal nye sager, der blev anlagt i 2019 
(966), hvilket er en stigning på 13,78 % i forhold til 2018; påpeger, at der også blev 
indbragt et stort antal nye sager for Retten i 2019, dvs. 939, sammenlignet med 834 i 
2018; glæder sig over det rekordhøje antal afsluttede sager ved Domstolen (865), 
hvilket svarer til en stigning på 13,8 % i forhold til året før; bemærker med bekymring, 
at antallet af sager, der blev afsluttet ved Retten i 2019 (874), er faldet betydeligt i 
forhold til 2018 (1009);

8. bemærker stigningen på ca. 7 % i antallet af verserende sager i forhold til 2018 (2500 
verserende sager pr. 31. december 2019 mod 2334 det foregående år);

9. påpeger, at de sager, som Domstolen behandlede i 2019, hovedsagelig vedrørte 
konkurrence og statsstøtte og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, mens 
Retten i 2019 hovedsagelig behandlede sager vedrørende statsstøtte og intellektuel og 
industriel ejendomsret; bemærker, at de temaer, som Retten hovedsagelig behandlede 
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forblev uændrede fra 2018 til 2019, mens de sager, som Domstolen hovedsagelig 
behandlede i 2018, omfattede fri bevægelighed og etablering, det indre marked og 
intellektuel og industriel ejendomsret ud over dem, der vedrørte området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed;

10. glæder sig over den konstante stigning i antallet af indlogninger på applikationen e-
Curia (6588 i 2019 mod 4865 i 2018) og dens anvendelse i alle medlemsstaterne, 
hvilket viser, at platformen fungerer effektivt, og at offentligheden er blevet mere 
bevidst om eksistensen, effektiviteten, hastigheden og fordelene ved denne applikation; 
glæder sig endvidere over, at procentdelen af procesdokumenter, der indgives via e-
Curia, er stigende og når op på 93 % for Retten (sammenlignet med 85 % i 2018) og 
80 % for Domstolen (sammenlignet med 75 % i 2018);

11. fremhæver den positive udvikling af "Den Europæiske Unions retlige netværk" og 
lykønsker Domstolen med at fremme gennemsigtighed ved at give fri adgang til proces- 
og doktrindokumenter fra platformen "Den Europæiske Unions retlige netværk" på sin 
hjemmeside i 2019, som anbefalet af Retsudvalget1; glæder sig over de fremskridt, der 
er gjort på det digitale område, herunder i form af det nye værktøj for retslige 
dokumenter, som letter adgangen til relevante dokumenter og oplysninger til behandling 
af visse sager, der indbringes for Domstolen;

12. noterer sig, at Domstolen og Retten i 2019 sagde farvel til henholdsvis 5 og 8 
medlemmer og fik henholdsvis 4 og 14 nye medlemmer; bemærker, at antallet af 
dommere ved Retten nu er 52 i overensstemmelse med beslutningen om gradvist at 
fordoble antallet af dommere; minder om, at kvaliteten af retsafgørelser og den 
igangværende reform af Retten ikke indgik i Revisionsrettens gennemgang i 2017, men 
at Revisionsretten henviser til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2015/2422, 
hvori det fastsættes, at "senest den 26. december 2020 udarbejder Domstolen en rapport 
[...] til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om Rettens funktion. Denne 
rapport skal navnlig omhandle Rettens effektivitet, nødvendigheden og effektiviteten af 
forøgelsen til 56 dommere, brugen og effektiviteten af ressourcerne og yderligere 
oprettelse af specialiserede afdelinger og/eller andre strukturelle ændringer"2.

13. glæder sig over, at procentdelen af kvinder i ledende stillinger, der nåede op på 39 % i 
2019 mod 37,5 % i 2018, er fortsat med at stige, og opfordrer Domstolen til at fortsætte 
ad denne vej ved aktivt at fremme ligestilling mellem kønnene ved udnævnelsen af 
dommere, samtidig med at den fortsætter med at lægge vægt på kandidaternes 
færdigheder.

1 Udtalelse fra Retsudvalget til Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen (2019/2058 (DEC)), punkt 12.
2 Særberetning nr. 14/2017: "Performancevurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol".
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