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Tarkistus 1
Emil Radev

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
tuomioistuimen tämän vuoden 
toimintakertomuksen rakenne on 
muuttunut ja tiedot esitetään selkeämmin 
ja ymmärrettävämmin;

Or. bg

Tarkistus 2
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
tuomioistuimen menettelyjen 
keskimääräinen kesto lyheni vuonna 2019 
(14,4 kuukautta verrattuna 15,7 kuukauteen 
vuonna 2018) ja että unionin yleisen 
tuomioistuimen menettelyjen 
keskimääräinen kesto on lyhentynyt 
huomattavasti (16,9 kuukautta verrattuna 
20 kuukauteen vuonna 2018); panee 
kuitenkin merkille, että se ylittää edelleen 
vuoden 2017 tuloksen (16,4 kuukautta);

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
tuomioistuimen menettelyjen 
keskimääräinen kesto lyheni vuonna 2019 
(14,4 kuukautta verrattuna 15,7 kuukauteen 
vuonna 2018) ja että unionin yleisen 
tuomioistuimen menettelyjen 
keskimääräinen kesto on lyhentynyt 
huomattavasti (16,9 kuukautta verrattuna 
20 kuukauteen vuonna 2018); toteaa 
kuitenkin, että se on edelleen enemmän 
kuin vuonna 2017 (16,4 kuukautta), ja 
katsoo, että tärkeimmät tapaukset olisi 
asetettava etusijalle ja niistä olisi 
annettava tuomiot nopeammin;

Or. es

Tarkistus 3
Emil Radev

Lausuntoluonnos
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4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
muodostavat kaksi tuomioistuinta 
saattoivat vuonna 2019 päätökseen 
yhteensä 1 739 asiaa, mikä merkitsee 
huomattavaa tuottavuutta, vaikka se 
laskikin vuoteen 2018 verrattuna (1 769 
asiaa); panee lisäksi merkille, että näiden 
kahden tuomioistuimen käsiteltäväksi 
saatettujen asioiden kokonaismäärä on 
noussut ennätykselliselle tasolle (1 905 
asiaa, kun vuonna 2018 niitä oli 1 683) ja 
että tässä yhteydessä tuomioistuimen 
taakan keventämiseksi otettiin käyttöön 
valituslupamenettely 1. toukokuuta 2019;

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
muodostavat kaksi tuomioistuinta 
saattoivat vuonna 2019 päätökseen 
yhteensä 1 739 asiaa, mikä merkitsee 
huomattavaa tuottavuutta, vaikka se 
laskikin vuoteen 2018 verrattuna (1 769 
asiaa); panee lisäksi merkille, että näiden 
kahden tuomioistuimen käsiteltäväksi 
saatettujen asioiden kokonaismäärä on 
noussut (1 905 asiaa, kun vuonna 2018 
niitä oli 1 683), ja pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että 1. toukokuuta 2020 
lähtien käyttöön otettiin 
valituslupamenettely, jonka pitäisi 
keventää EU:n tuomioistuimen taakkaa; 

Or. bg

Tarkistus 4
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että yhteistyö 
kansallisten oikeusviranomaisten kanssa 
on lisääntynyt ja tuomioistuin otti vuonna 
2019 vastaan 2 824 kansallista 
oikeusviranomaista seminaarien, 
koulutuksen, vierailujen tai 
harjoittelujaksojen merkeissä, kun 
vastaava luku vuonna 2018 oli 2 292;

Or. ro

Tarkistus 5
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että tuomioistuin kirjasi 
suuren määrän uusia käsiteltäväksi tulevia 
asioita vuonna 2019 (966), mikä merkitsee 
13,78 prosentin lisäystä vuoteen 2018 
verrattuna; panee tyytyväisenä merkille 
päätökseen saatettujen asioiden 
ennätyksellisen määrän (865), joka on 13,8 
prosenttia suurempi kuin edellisenä 
vuonna;

5. korostaa, että tuomioistuin kirjasi 
suuren määrän uusia käsiteltäväksi tulevia 
asioita vuonna 2019 (966), mikä merkitsee 
13,78 prosentin lisäystä vuoteen 2018 
verrattuna; huomauttaa, että 
tuomioistuimen käsiteltäväksi toimitettiin 
vuonna 2019 myös suuri määrä uusia 
asioita eli 939 asiaa (834 asiaa vuonna 
2018); panee tyytyväisenä merkille 
tuomioistuimessa päätökseen saatettujen 
asioiden ennätyksellisen määrän (865), 
joka on 13,8 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna; panee huolestuneena 
merkille, että unionin yleisessä 
tuomioistuimessa ratkaistujen asioiden 
määrä (874) oli vuonna 2019 
huomattavasti pienempi kuin vuonna 
2018 (1 009);

Or. ro

Tarkistus 6
Emil Radev

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on kuitenkin huolissaan siitä, että 
vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut 
noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna 
(31. joulukuuta 2019 vireillä oli 2 500 
asiaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku 
oli 2 334);

6. panee merkille, että vireillä olevien 
asioiden määrä on kasvanut noin 7 
prosenttia vuoteen 2018 verrattuna (31. 
joulukuuta 2019 vireillä oli 2 500 asiaa, 
kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 2 
334);

Or. bg

Tarkistus 7
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että unionin 
tuomioistuin käsitteli vuonna 2019 
etupäässä kilpailuun ja valtiontukiin sekä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyviä asioita ja unionin 
yleinen tuomioistuin puolestaan 
etupäässä valtiontukiin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä asioita; panee 
merkille, että yleisen tuomioistuimen 
vuonna 2019 käsittelemät asiat olivat 
pääosin samoja kuin vuonna 2018 mutta 
unionin tuomioistuin käsitteli vuonna 
2018 eniten vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvien asioiden 
lisäksi liikkumisvapautta, 
sijoittautumisvapautta ja sisämarkkinoita 
sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia 
asioita;

Or. ro

Tarkistus 8
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille, että e-
Curia-sovellusta käytetään yhä enemmän 
(6 588 käyttäjätiliä vuonna 2019, 4 865 
vuonna 2018) ja kaikissa jäsenvaltioissa, 
mikä osoittaa, että kansalaiset ovat 
paremmin tietoisia tällaisen sovelluksen 
olemassaolosta, tehokkuudesta, nopeudesta 
ja hyödyistä; pitää myönteisenä myös sitä, 
että unionin yleisessä tuomioistuimessa 93 
prosenttia ja unionin tuomioistuimessa 80 
prosenttia oikeudenkäyntiasiakirjoista 
jätettiin e-Curia-sovelluksella;

7. panee tyytyväisenä merkille, että e-
Curia-sovellusta käytetään yhä enemmän 
(6 588 käyttäjätiliä vuonna 2019, 4 865 
vuonna 2018) ja kaikissa jäsenvaltioissa, 
mikä osoittaa, että sovellus toimii 
tehokkaasti ja että kansalaiset ovat 
paremmin tietoisia tällaisen sovelluksen 
olemassaolosta, tehokkuudesta, nopeudesta 
ja hyödyistä; pitää myönteisenä myös sitä, 
että e-Curian kautta jätettyjen 
oikeudenkäyntiasiakirjojen osuus on 
kasvussa ja on 93 prosenttia unionin 
yleisessä tuomioistuimessa (85 prosenttia 
vuonna 2018) ja 80 prosenttia unionin 
tuomioistuimessa (75 prosenttia vuonna 
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2018);

Or. ro

Tarkistus 9
Emil Radev

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa Euroopan unionin 
oikeudellisen verkoston myönteistä 
kehitystä ja onnittelee 
tilintarkastustuomioistuinta avoimuuden 
edistämisestä, kun se tarjosi vuonna 2019 
verkkosivustollaan vapaan pääsyn EU:n 
JNEU-foorumin menettely- ja 
doktriiniasiakirjoihin oikeudellisten 
asioiden valiokunnan suosituksen 
mukaisesti1;

8. korostaa Euroopan unionin 
oikeudellisen verkoston myönteistä 
kehitystä ja onnittelee 
tilintarkastustuomioistuinta avoimuuden 
edistämisestä, kun se tarjosi vuonna 2019 
verkkosivustollaan vapaan pääsyn EU:n 
JNEU-foorumin menettely- ja 
doktriiniasiakirjoihin oikeudellisten 
asioiden valiokunnan suosituksen 
mukaisesti1; panee tyytyväisenä merkille 
edistymisen digitaalialalla, mukaan 
lukien uusi 
oikeudenkäyntiasiakirjajärjestelmä, joka 
helpottaa asiaankuuluvien asiakirjojen ja 
tietojen saatavuutta tiettyjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen 
asioiden käsittelyä varten;

_________________ _________________
1 Oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunto talousarvion 
valvontavaliokunnalle vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – 
Tuomioistuin (2019/2058(DEC)), 12 kohta.

1 Oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunto talousarvion 
valvontavaliokunnalle vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – 
Tuomioistuin (2019/2058(DEC)), 12 kohta.

Or. bg

Tarkistus 10
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että vuonna 2019 
unionin tuomioistuimesta erosi 5 jäsentä ja 
unionin yleisestä tuomioistuimesta 8 
jäsenestä ja että unionin tuomioistuimeen 
tuli 4 jäsentä ja unionin yleiseen 
tuomioistuimeen 14 jäsentä; panee 
merkille, että yleisen tuomioistuimen 
tuomareita on nyt 52, mikä on linjassa 
tuomareiden määrän asteittaista 
kaksinkertaistamista koskevan päätöksen 
kanssa; muistuttaa 
tilintarkastustuomioistuimen todenneen, 
että ”unionin tuomioistuin laatii 
viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2020 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle unionin yleisen 
tuomioistuimen toiminnasta [jossa 
käsitellään] erityisesti tuomareiden määrän 
lisäämisen 56:een tarpeellisuutta ja 
vaikuttavuutta”2;

9. panee merkille, että vuonna 2019 
unionin tuomioistuimesta erosi 5 jäsentä ja 
unionin yleisestä tuomioistuimesta 
8 jäsenestä ja että unionin tuomioistuimeen 
tuli 4 jäsentä ja unionin yleiseen 
tuomioistuimeen 14 jäsentä; panee 
merkille, että yleisen tuomioistuimen 
tuomareita on nyt 52, mikä on linjassa 
tuomareiden määrän asteittaista 
kaksinkertaistamista koskevan päätöksen 
kanssa; huomauttaa, että tuomioistuinten 
ratkaisujen laatu ja yleisen 
tuomioistuimen meneillään oleva uudistus 
eivät kuuluneet 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2017 
suorittaman tarkastuksen piiriin mutta 
että tuomioistuin viittaa asetuksen (EU, 
Euratom) 2015/2422 3 artiklan 1 kohtaan, 
jossa todetaan, että ”[u]nionin 
tuomioistuin laatii viimeistään 26 päivänä 
joulukuuta 2020 [...] kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle yleisen tuomioistuimen 
toiminnasta. Kertomuksessa keskitytään 
erityisesti käsittelemään [...] tehokkuutta, 
tuomareiden määrän lisäämisen 56:een 
tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta, resurssien 
käyttöä ja vaikuttavuutta sekä uusien 
erityisjaostojen perustamisen jatkamista 
ja/tai muita rakenteellisia muutoksia"2;

_________________ _________________
2 Erityiskertomus 2017 ”Euroopan unionin 
tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää 
koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden 
tarkastus”.

2 Erityiskertomus 2017 ”Euroopan unionin 
tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää 
koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden 
tarkastus”.

Or. en

Tarkistus 11
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
naisten osuus johtotehtävissä jatkaa 
kasvuaan ja että se oli 37,5 prosenttia 
vuonna 2018 ja on vuonna 2019 noussut 
39 prosenttiin, ja kannustaa 
tuomioistuinta jatkamaan tätä kehitystä 
edistämällä aktiivisesti sukupuolten tasa-
arvoa tuomareiden nimittämisessä.

10. panee merkille, että johtotehtävissä 
oli vuonna 2019 naisia 39 prosenttia, kun 
vastaava osuus vuonna 2018 oli 37,5 
prosenttia; muistuttaa, että tehtävään olisi 
aina valittava paras hakija sukupuolesta 
tai rodusta riippumatta ja huomioon olisi 
otettava ainoastaan aikaisempi kokemus, 
ansioluettelo ja soveltuvuus tehtävään; on 
huolissaan siitä, että henkilöstön 
palvelukseenottoon on tunkeutunut 
puolueellinen ideologia, vaikka 
kansalaiset haluavat, että korkeimpaan 
oikeuselimeen valitaan parhaita 
mahdollisia ammattilaisia heidän 
fyysisistä ominaisuuksistaan riippumatta.

Or. es

Tarkistus 12
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
naisten osuus johtotehtävissä jatkaa 
kasvuaan ja että se oli 37,5 prosenttia 
vuonna 2018 ja on vuonna 2019 noussut 
39 prosenttiin, ja kannustaa tuomioistuinta 
jatkamaan tätä kehitystä edistämällä 
aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa 
tuomareiden nimittämisessä.

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
tuomioistuimessa naisten edustus 
hallinnon vastuutehtävissä on yli 
keskiarvon verrattuna muihin unionin 
toimielimiin ja että vuonna 2019 naisten 
osuus hallintovirkamiesten viroista oli 54 
prosenttia (53 prosenttia vuonna 2018) ja 
keskijohdon ja ylemmän johdon viroista 
39 prosenttia (37,5 prosenttia vuonna 
2018); kannustaa tuomioistuinta jatkamaan 
tätä kehitystä edistämällä aktiivisesti 
sukupuolten tasa-arvoa tuomareiden 
nimittämisessä.

Or. ro

Tarkistus 13
Emil Radev
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Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
naisten osuus johtotehtävissä jatkaa 
kasvuaan ja että se oli 37,5 prosenttia 
vuonna 2018 ja on vuonna 2019 noussut 39 
prosenttiin, ja kannustaa tuomioistuinta 
jatkamaan tätä kehitystä edistämällä 
aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa 
tuomareiden nimittämisessä.

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
naisten osuus johtotehtävissä jatkaa 
kasvuaan ja että se oli 37,5 prosenttia 
vuonna 2018 ja on vuonna 2019 noussut 39 
prosenttiin, ja kannustaa tuomioistuinta 
jatkamaan tätä kehitystä edistämällä 
aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa 
tuomareiden nimittämisessä asettamalla 
edelleen etusijalle ehdokkaiden 
pätevyyden.

Or. bg

Tarkistus 14
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pitää huolestuttavana, että muut 
unionin elimet ovat tulkinneet 
tuomioistuimen tuomioita väärin, 
erityisesti kun on kyse oikeudenkäynnin 
kohteena olevaa henkilöä laajemmasta 
soveltamisalasta;

Or. es

Tarkistus 15
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. pitää valitettavana, ettei 
tuomioistuin ole pitänyt tarpeellisena 
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selventää omia tuomioitaan ja niiden 
täytäntöönpanotapaa, etenkään 
tapauksissa, joissa näin on saatettu 
muuttaa unionin toimielinten 
kokoonpanoa; katsoo, että 
tuomioistuimen olisi arvioitava 
seurauksia, joita aiheutuu siitä, että 
kolmannet osapuolet tulkitsevat sen 
tuomioita väärin, ja harkittava jopa 
niiden selventämistä, jotta vältetään 
epäilyttävät tulkinnat, jotka saattaisivat 
vaikuttaa toimielinten, esimerkiksi 
Euroopan parlamentin, maineeseen;

Or. es

Tarkistus 16
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. tuomitsee sen, että Euroopan 
parlamentti päätti yksipuolisesti muuttaa 
kokoonpanoaan tuomioistuimen 
päätöksen virheellisen tulkinnan 
perusteella, eikä pidä tätä hyväksyttävänä; 
katsoo, että tuomioistuimen olisi pitänyt 
reagoida asiaan selventämällä nopeasti 
kyseisen tuomionsa ulottuvuutta, koska 
tämä virheellinen tulkinta on 
mahdollistanut ilmeiset 
sääntöjenvastaisuudet parlamentin 
tavanomaisessa toiminnassa, sillä 
toimintaan on voinut osallistua 
henkilöitä, jotka eivät ole saaneet 
parlamentin jäsenen valtuuksia;

Or. es


