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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že výsledek plnění rozpočtu na rok 2019 ve výši 429 milionů EUR vykazuje 
uspokojivou míru využití konečných prostředků (98,7 %), přestože byla mírně nižší než 
v roce 2018 (99,18 %);

2. zdůrazňuje, že rozdělení pracovníků podle druhu činnosti bylo podobné jako 
v předcházejících letech a že nejméně 86 % pracovníků působí v právní a jazykové 
oblasti; poukazuje na to, že míra obsazenosti míst byla v roce 2019 velmi vysoká 
(97 %), protože pracovní zátěž soudu je dlouhodobě vysoká a vyžaduje, aby byla 
všechna uvolněná místa obsazována rychle a optimálně;

3. je potěšen tím, že se Soudnímu dvoru v roce 2019 podařilo zkrátit průměrnou délku 
řízení (14,4 měsíců oproti 15,7 měsícům v roce 2018) a že se výrazně zkrátila i 
průměrná délka řízení před Tribunálem (16,9 měsíců oproti 20 měsícům v roce 2018); 
podotýká však, že řízení jsou přesto delší než v roce 2017 (16,4 měsíců);

4. poukazuje na to, že oba soudy, které tvoří Soudní dvůr Evropské unie, uzavřely v roce 
2019 celkem 1739 případů, takže jejich produktivitu lze označit na vysokou, i když se 
oproti roku 2018 mírně snížila (1769 případů); připomíná, že celkový počet podání 
k oběma soudům dosáhl rekordní výše (1905 ve srovnání s 1683 v roce 2018) a že od 
1. května 2019 je v provozu mechanismus předchozího uznávání přijatelnosti kasačních 
opravných prostředků, který má pracovní zátěž zmírnit;

5. zdůrazňuje, že počet nových případů u Soudního dvora byl v roce 2019 velmi vysoký 
(966) a oproti roku 2018 se zvýšil o 13,78 %; vítá rekordní počet uzavřených věcí (865), 
který se oproti předchozímu roku zvýšil o 13,8 %;

6. je nicméně znepokojen zvýšením počtu neuzavřených případů o cca 7 % oproti roku 
2018 (2500 případů k 31. prosinci 2019 oproti 2334 o rok dříve);

7. je potěšen tím, že neustále stoupá počet přístupů k aplikaci e-curia (6588 v roce 2019 
oproti 4865 v roce 2018) a že tuto aplikaci používají všechny členské státy, což je 
známkou toho, že veřejnost si této aplikace a její efektivity, rychlosti a jiných a výhod 
cení; vítá také skutečnosti, že 93 % podání u Tribunálu probíhá prostřednictvím 
aplikace e-curia, přičemž u Soudního dvora je to 80 %;

8. poukazuje na pozitivní vývoj ohledně Justiční sítě Evropské unie a oceňuje, že Soudní 
dvůr v rámci svého úsilí o transparentnost umístil na své internetové stránky v roce 
2019 různé procedurální i teoretické dokumenty, které vznikly v rámci Justiční sítě, jak 
doporučoval Výbor pro právní záležitosti1;

1Stanovisko Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu k udělení absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr (2019/2058(DEC)) 
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9. konstatuje, že v roce 2019 opustilo Soudní dvůr 5 členů a přišli 4 noví členové, Tribunál 
opustilo 8 členů a přišlo 14 nových členů; bere na vědomí, že Tribunál má nyní 52 
soudců, což vyplývá z rozhodnutí postupně zvýšit počet soudců na dvojnásobek; 
připomíná, že Účetní dvůr uvádí, že „do 26. prosince 2020 musí Soudní dvůr podat 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o fungování Tribunálu, která se zaměří 
na (...) nezbytnost a účinnost navýšení počtu soudců na 56“2;

10. vítá, že podíl žen na vedoucích funkcí se zvyšuje (v roce 2019 dosáhl 39 % oproti 
37,5 % v roce 2018) a vybízí Soudní dvůr, aby v tomto úsilí pokračoval a aktivně 
prosazoval rovnost mužů a žen při jmenování soudců. 

2 Zvláštní zpráva 14/2017 „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie“.


