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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka 2019. finanšu gada budžeta (429 miljoni EUR) izpilde liecina par 
apmierinošu galīgo apropriāciju izlietojuma līmeni (98,7 %), kaut gan attiecīgais 
rādītājs ir nedaudz zemāks par 2018. gada rādītāju (99,18 %);

2. uzsver, ka personāla sadalījums pa darbības nozarēm joprojām ir tāds pats kā 
iepriekšējos gados; vismaz 86 % amata vietu aizpilda darbinieki, kuri veic juridiskus un 
lingvistiskus pienākumus; norāda, ka amata vietu aizpildes līmenis 2019. gadā joprojām 
bija ļoti augsts (97 %), ņemot vērā ar jurisdikciju saistītā darba lielo apjomu, kas prasa 
optimālu un savlaicīgu darbinieku pieņemšanu visās vakantajās amata vietās;

3. atzinīgi vērtē to, ka Tiesā 2019. gadā samazinājies vidējais tiesvedību ilgums 
(14,4 mēneši salīdzinājumā ar 15,7 mēnešiem 2018. gadā) un ka arī Vispārējā tiesā 
tiesvedību ilgums acīmredzami samazinājies (16,9 mēneši salīdzinājumā ar 
20 mēnešiem 2018. gadā); tomēr norāda, ka šis rādītājs ir augstāks nekā 2017. gadā 
(16,4 mēneši);

4. norāda, ka kopumā abas tiesas, kas darbojas Eiropas Savienības Tiesas sastāvā, 
2019. gadā pabeidza 1739 lietu izskatīšanu un ka, lai gan šis rādītājs ir nedaudz mazāks 
nekā 2018. gadā (1769 lietas), tas vērtējams kā ļoti ražīgs darbs; turklāt norāda, ka 
kopējais abās tiesās iesniegto lietu skaits ir sasniedzis rekordaugstu līmeni, proti, tika 
iesniegtas 1905 lietas (salīdzinājumā ar 1683 lietām 2018. gadā), un ka šajā sakarībā, 
tiecoties atvieglot Tiesas slogu, 2019. gada 1. maijā stājās spēkā apelācijas sūdzību 
pieņemamības atzīšanas mehānisms;

5. uzsver, ka 2019. gadā Tiesa reģistrēja daudz jaunu ierosināto lietu (966), t. i., par 
13,78 % vairāk nekā 2018. gadā; atzinīgi vērtē pabeigto lietu rekordlielo skaitu (865), 
kas ir par 13,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā;

6. tomēr pauž bažas par to, ka neizskatīto lietu skaits salīdzinājumā ar 2018. gadu 
pieaudzis par aptuveni 7 % (2019. gada 31. decembrī vēl nebija izskatītas 2500 lietas, 
turpretī iepriekšējā gadā šis rādītājs bija 2334 lietas);

7. atzinīgi vērtē to, ka arvien palielinās e-Curia izmantošanas gadījumu skaits 
(2019. gadā — 6588 pieslēgšanās, turpretī 2018. gadā — 4865) un ka šo 
lietojumprogrammu izmanto visas dalībvalstis, no kā var spriest, ka sabiedrība labāk 
novērtē šo lietojumprogrammu un tās efektivitāti, ātro darbību un nodrošinātās 
priekšrocības; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Vispārējā tiesā ar e-Curia starpniecību 
iesniegti 93 % procesuālo dokumentu un Tiesā — 80 %;

8. uzsver Eiropas Savienības tiesu tīkla (RJUE) pozitīvo attīstību un atzinīgi vērtē 
Revīzijas palātas centienus vairot pārredzamību, 2019. gadā savā tīmekļa vietnē 
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nodrošinot brīvu piekļuvi Eiropas Savienības tiesu tīkla platformas procesuālajiem un 
tiesību doktrīnas dokumentiem, kā to bija ieteikusi Juridiskā komiteja1;

9. norāda, ka 2019. gadā Tiesā un Vispārējā tiesā darbu pārtrauca attiecīgi 5 un 8 locekļi, 
bet darbu uzsāka attiecīgi 4 un 14 locekļi; norāda, ka Vispārējās tiesas tiesnešu skaits 
tagad ir 52, kas atbilst lēmumam pakāpeniski divkāršot tiesnešu skaitu; atgādina par 
Revīzijas palātas norādījumu, ka “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”2;

10. atzinīgi vērtē to, ka turpinājis palielināties sieviešu īpatsvars vadošos amatos — 
2019. gadā tas jau bija 39 % salīdzinājumā ar 37,5 % 2018. gadā, un mudina Tiesu 
turpināt šo virzību, aktīvi veicinot vīriešu un sieviešu vienlīdzību tiesnešu iecelšanas 
kontekstā.

1 Juridiskās komitejas sniegtais atzinums Budžeta kontroles komitejai par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (2019/2058(DEC)), 12. punkts.
2 Īpašais ziņojums Nr. 14/2017 “Darbības rezultātu pārskats par lietu pārvaldību Eiropas Savienības Tiesā”.


