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

4. 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 ļoti apjomīgas un sarežģītas konkurences lietas;

5. 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;

6. 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 
efektīvi uzlabota sabiedrības informētība par šādu piekļuvi un tās priekšrocībām; 
uzsver, ka no 2018. gada 1. decembra Vispārējā tiesā e-Curia kļuvusi par vienīgo 
informācijas apmaiņas līdzekli starp pušu pārstāvjiem un Vispārējo tiesu;

7. 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 EST tiesvedībā izmantoto 
informātikas rīku skaitu; uzsver, ka šāda sistēma būtiski uzlabos EST lietu pārvaldības 
efektivitāti;

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

9. pieņem zināšanai 2018. gadā notikušo iestādes administratīvās struktūras iekšējo 
reorganizāciju, kuras rezultātā četru ģenerāldirekciju vietā tagad ir trīs ģenerāldirekcijas, 
proti, Administratīvā ģenerāldirekcija, Daudzvalodības ģenerāldirekcija un Informācijas 
ģenerāldirekcija; mērķis ir radīt būtiskas sinerģijas un EST dienestus labāk pieskaņot 
prasībām, ko nosaka tiesvedība;

10. tomēr apšauba reformas nepieciešamību, kuras rezultātā divkāršojies Vispārējās tiesas 
tiesnešu skaits, turklāt šo reformu atklāti kritizējis bijušais tiesnesis Franklin Dehousse 
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(“Le Jeudi”, 2019. gada 30. aprīlis), kā arī Revīzijas palāta, norādot, ka Vispārējā tiesa 
sākusi “samazināt neizskatīto uzkrājušos lietu skaitu” jau 2016. gadā pirms reformas 
stāšanās spēkā (2017. gada Īpašais ziņojums “Darbības rezultātu pārskats par lietu 
pārvaldību Eiropas Savienības Tiesā”, 48. lpp., 90. punkts); un šajā sakarībā atgādina — 
kā to jau norādījusi Revīzijas palāta — , ka līdzekļu pareizas pārvaldības nolūkā “līdz 
2020. gada 26. decembrim Tiesai ir jāziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai 
par Vispārējās tiesas darbību un jāatspoguļo (..) tiesnešu skaita palielināšanas līdz 56 
tiesnešiem nepieciešamība un lietderība” (iepriekš minētais 2017. gada Īpašais 
ziņojums, 15. lpp., 13. zemsvītras piezīme).


