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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019, ten bedrage 
van 429 miljoen EUR, een bevredigend bestedingspercentage van de definitieve 
kredieten (98,7 %) vertegenwoordigt, hoewel deze iets lager was dan in 2018 
(99,18 %);

2. benadrukt dat de verdeling van het personeel per activiteitensector vergelijkbaar blijft 
met die van voorgaande jaren, waarbij ten minste 86 % van de posten bezet wordt door 
personeelsleden die gerechtelijke en linguïstische activiteiten verrichten; merkt op dat 
de bezettingsgraad voor posten in 2019 zeer hoog blijft (97 %) als gevolg van een 
aanhoudende gerechtelijke activiteit die een optimale en tijdige aanwerving vereist van 
alle vacatures;

3. is ingenomen met het feit dat de gemiddelde duur van de procedures bij het Hof van 
Justitie is afgenomen in 2019 (14,4 maanden, vergeleken met 15,7 maanden in 2018), 
en dat de gemiddelde duur van de procedures bij het Gerecht duidelijk is afgenomen 
(16,9 maanden, vergeleken met 20 maanden in 2018); merkt echter op dat deze nog 
steeds op een hoger niveau ligt dan in 2017 (16,4 maanden);

4. stelt vast dat de twee rechterlijke instanties van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in 2019 in totaal 1739 zaken hebben afgesloten, wat een aanzienlijke productiviteit 
vertegenwoordigt, ondanks een lichte daling ten opzichte van 2018 (1 769 zaken); merkt 
bovendien op dat het totale aantal zaken dat bij beide rechterlijke instanties aanhangig is 
gemaakt een recordniveau heeft bereikt, met 1905 zaken tegen 1683 in 2018, en dat in 
dit verband en om de last voor het Hof van Justitie te verlichten, het mechanisme voor 
de voorafgaande toelating van beroepen op 1 mei 2019 in werking is getreden;

5. benadrukt dat het Hof van Justitie in 2019 een groot aantal nieuwe zaken heeft 
geregistreerd (966), wat neerkomt op een stijging van 13,78 % ten opzichte van 2018; is 
ingenomen met het recordaantal afgesloten zaken (865), een stijging van 13,8 % ten 
opzichte van het voorgaande jaar;

6. is niettemin bezorgd over de toename van het aantal aanhangige zaken met ongeveer 
7 % ten opzichte van 2018 (2 500 lopende zaken op 31 december 2019 tegenover 2 334 
in het voorgaande jaar);

7. is verheugd over de aanhoudende groei van het aantal verbindingen met de applicatie e-
Curia (6 588 in 2019, vergeleken met 4 865 in 2018) en het feit dat alle lidstaten 
gebruikmaken van e-Curia, waaruit blijkt dat de bekendheid bij de burgers met het 
bestaan, de efficiëntie, de snelheid en de voordelen van de applicatie is toegenomen; is 
voorts verheugd over het feit dat bij het Gerecht 93 % van de processtukken via e-Curia 
zijn ingediend, en 80 % bij het Hof van Justitie;
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8. wijst op de positieve ontwikkeling van het Justitieel netwerk van de Europese Unie 
(JNEU) en prijst het Hof voor het bevorderen van de transparantie door in 2019 vrij 
toegang te verlenen tot procedurele en rechtsinhoudelijke documenten van het JNEU-
platform, zoals aanbevolen door de Commissie juridische zaken1;

9. merkt op dat het Hof van Justitie en het Gerecht in 2019 het vertrek van respectievelijk 
5 en 8 leden en de komst van respectievelijk 4 en 14 leden hebben geregistreerd; stelt 
vast dat het aantal rechters bij het Gerecht thans 52 bedraagt, overeenkomstig het besluit 
tot een geleidelijke verdubbeling van het aantal rechter; herinnert eraan dat de 
Rekenkamer van oordeel is dat “[u]iterlijk 26 december 2020 [...] het Hof van Justitie 
verslag [moet] uitbrengen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over 
de werking van het Gerecht, namelijk [...] de noodzaak en de effectiviteit van de 
uitbreiding van het aantal rechters tot 56”2;

10. is ingenomen met het feit dat het percentage vrouwen in leidinggevende functies, dat in 
2019 39 % bedroeg, vergeleken met 37,5 % in 2018, verder is toegenomen, en moedigt 
het Hof van Justitie aan deze weg voort te zetten door gendergelijkheid actief te 
bevorderen bij de benoeming van rechters. 

1 Advies van de Commissie juridische zaken aan de Commissie begrotingscontrole inzake het verlenen van 
kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, 
Afdeling IV – Hof van Justitie (2019/2058(DEC)), punt 12. 
2 Speciaal verslag nr. 14/2017 “Doelmatigheidsonderzoek van het beheer van rechtszaken bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie”.


