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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille varainhoitovuoden 2019 talousarvion 429 miljoonan euron toteutuksen, 
mikä tarkoittaa, että lopullisten määrärahojen käyttöaste oli tyydyttävällä tasolla 
(98,7 prosenttia), vaikka se oli hieman alhaisempi kuin vuonna 2018 (99,18 prosenttia);

2. korostaa, että henkilöstön jakautuminen toimialoittain on pysynyt samanlaisena kuin 
aiempina vuosina, ja toteaa, että vähintään 85 prosenttia täytetyistä viroista/toimista 
liittyy tuomioistuintoimintaan tai kielellisiin tehtäviin; panee merkille, että 
virkojen/toimien täyttöaste pysyi vuonna 2019 erittäin korkeana (97 prosenttia), sillä 
jatkuva lainkäyttötoiminta edellyttää nopeaa ja optimaalista rekrytointia kaikkiin 
avoimiin virkoihin/toimiin;

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);

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;

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;

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);

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;



PE657.430v02-00 4/4 PA\1214199FI.docx

FI

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;

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;

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.

1 Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – 
Tuomioistuin (2019/2058(DEC)), 12 kohta. 
2 Erityiskertomus 2017 ”Euroopan unionin tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää koskeva yleisluonteinen 
tuloksellisuuden tarkastus”.


