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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że wykonanie budżetu na rok budżetowy 2019 w wysokości 429 mln EUR 
stanowi zadowalający wskaźnik wykorzystania ostatecznych środków (98,7 %), choć 
nieco niższy niż w 2018 r. (99,18 %);

2. z zadowoleniem przyjmuje zmianę w strukturze tegorocznego sprawozdania z 
zarządzania Trybunału Sprawiedliwości, które przedstawia informacje w sposób 
bardziej przejrzysty i zrozumiały;

3. zwraca uwagę, że podział personelu według sektorów działalności pozostaje na 
podobnym poziomie jak w latach poprzednich, przy czym co najmniej 86 % stanowisk 
zajmowanych jest w ramach działalności sądowniczej i językowej; zwraca uwagę, że 
wskaźnik obsadzenia stanowisk pozostawał w 2019 r. na bardzo wysokim poziomie 
(97 %) ze względu na intensywną działalność sądową, która wymaga optymalnej i 
szybkiej rekrutacji na wszystkie wolne stanowiska;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2019 r. średni czas trwania postępowań w 
Trybunale Sprawiedliwości uległ skróceniu (14,4 miesiąca w porównaniu z 15,7 
miesiąca w 2018 r.) oraz że średni czas trwania postępowań w Sądzie został znacznie 
skrócony (16,9 miesiąca w porównaniu z 20 miesiącami w 2018 r.); zauważa jednak, że 
wskaźnik ten utrzymuje się powyżej wyników z 2017 r. (16,4 miesiąca);

5. zauważa, że dwa organy, które wchodzą w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, zamknęły w 2019 r. łącznie 1739 spraw, co świadczy o ich wysokiej 
wydajności, pomimo nieznacznego spadku w porównaniu z 2018 r. (1769 spraw); 
zauważa ponadto, że całkowita liczba spraw wniesionych do obu organów osiągnęła 
rekordowy poziom – 1905 spraw, podczas gdy w 2018 r. wniesiono 1683 sprawy – i w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 1 maja 2020 r. mechanizmu 
wstępnego przyjmowania odwołań do rozpoznania, co powinno zmniejszyć obciążenie 
Trybunału Sprawiedliwości;

6. podkreśla rozwój współpracy z sędziami krajowymi, z których 2824 odwiedziło 
Trybunał podczas seminariów, szkoleń, wizyt lub staży w 2019 r., podczas gdy w 
2018 r. w Trybunale gościło 2292 sędziów krajowych;

7. zwraca uwagę, że w 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości odnotował wysoką liczbą 
nowych spraw (966), co oznacza wzrost o 13,78 % w porównaniu z 2018 r.; zwraca 
uwagę, że Sąd odnotował również wysoką liczbę (939) nowych spraw wniesionych w 
2019 r., w porównaniu z 834 sprawami wniesionymi w 2018 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje rekordową liczbę spraw zakończonych przez Trybunał (865), co stanowi 
wzrost o 13,8 % w stosunku do roku poprzedniego; stwierdza z zaniepokojeniem, że 
liczba spraw rozstrzygniętych przez Sąd w 2019 r. (874) wykazuje znaczny spadek w 
porównaniu z 2018 r. (1009);
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8. zauważa wzrost liczby spraw w toku o około 7 % w porównaniu z 2018 r. (2500 spraw 
w toku na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z 2334 w roku poprzednim);

9. zwraca uwagę, że w 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd zajmowały się głównie 
zagadnieniami z dziedziny konkurencji i pomocy państwa oraz przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także z dziedziny pomocy państwa oraz własności 
intelektualnej i przemysłowej; zwraca uwagę, że w przypadku Sądu główne tematy nie 
zmieniły się w 2019 r. w porównaniu z 2018 r., natomiast Trybunał Sprawiedliwości w 
2018 r. zajmował się głównie, oprócz kwestii związanych z przestrzenią wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zagadnieniami dotyczącymi swobody 
przemieszczania się, swobody przedsiębiorczości i rynku wewnętrznego, a także 
własności intelektualnej i przemysłowej;

10. z zadowoleniem przyjmuje stały wzrost liczby użytkowników aplikacji e-Curia (6588 w 
2019 r. w porównaniu z 4865 w 2018 r.) oraz to, że korzystają z niej wszystkie państwa 
członkowskie, co wskazuje na skuteczność platformy oraz fakt, że znacznie wzrosła 
świadomość społeczeństwa co do istnienia, skuteczności i szybkości aplikacji oraz 
płynących z niej korzyści; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że odsetek pism 
procesowych składanych za pośrednictwem aplikacji e-Curia wzrósł, osiągając 93 % w 
przypadku Sądu (w porównaniu z 85 % w 2018 r.) i 80 % w przypadku Trybunału 
Sprawiedliwości (w porównaniu z 75 % w 2018 r.);

11. zwraca uwagę na pozytywny rozwój Sieci Sądowej Unii Europejskiej (RJUE) i 
pochwala Trybunał Sprawiedliwości za propagowanie przejrzystości, czego wyrazem 
było udostępnienie w 2019 r. na jego stronie internetowej dokumentów proceduralnych 
i doktrynalnych z platformy RJUE zgodnie z zaleceniem Komisji Prawnej1; pozytywnie 
ocenia postępy poczynione w dziedzinie cyfrowej, w tym w postaci nowego narzędzia 
dotyczącego akt sądowych, które ułatwia dostęp do odpowiedniej dokumentacji i 
informacji w celu rozpatrywania niektórych spraw wniesionych do Trybunału;

12. zauważa, że w 2019 r. z Trybunału Sprawiedliwości i Sądu odeszło odpowiednio 5 i 8 
członków, a liczba nowych członków wyniosła odpowiednio 4 i 14; zauważa, że liczba 
sędziów w Sądzie wynosi obecnie 52, co jest zgodne z decyzją o stopniowym 
podwajaniu liczby sędziów; przypomina, że jakość orzeczeń sądowych i trwająca 
reforma Sądu nie były przedmiotem kontroli Trybunału Obrachunkowego w 2017 r., ale 
że Trybunał odsyła do art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422, który 
stanowi, że „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości sporządza 
sprawozdanie z funkcjonowania Sądu dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
(...) [s]prawozdanie to koncentruje się (...) na efektywności funkcjonowania Sądu, 
potrzebie i efektywności zwiększenia liczby sędziów do 56, wykorzystaniu i 
efektywności zasobów oraz tworzeniu kolejnych sądów wyspecjalizowanych lub innych 
zmianach strukturalnych”2;

13. z zadowoleniem zauważa, że w dalszym ciągu wzrastał odsetek kobiet na stanowiskach 

1 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (2019/2058(DEC)), 
pkt 12.
2 Sprawozdanie specjalne z 2017 r. pt. „Przegląd wyników dotyczący zarządzania sprawami przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.
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kierowniczych – w 2019 r. osiągnął on 39 % w porównaniu z 37,5 % w 2018 r. – i 
zachęca Trybunał Sprawiedliwości do kontynuowania tego procesu przez aktywne 
promowanie parytetu płci przy powoływaniu sędziów, nadal kładąc nacisk na 
umiejętności kandydatów.
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