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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2019 vo výške 429 miliónov EUR 
predstavuje uspokojivú mieru čerpania konečných rozpočtových prostriedkov (98,7 %), 
hoci je mierne nižšia ako v roku 2018 (99,18 %);

2. zdôrazňuje, že rozdelenie zamestnancov podľa odvetví činnosti je podobné ako v 
predchádzajúcich rokoch; najmenej 86 % pracovných miest je obsadených 
zamestnancami, ktorí vykonávajú úlohy v právnej a jazykovej oblasti; konštatuje, že 
miera obsadenia pracovných miest je v roku 2019 naďalej veľmi vysoká (97 %) z 
dôvodu nepretržitej súdnej činnosti, ktorá si vyžaduje optimálne a včasné prijímanie na 
všetky voľné pracovné miesta;

3. víta skutočnosť, že priemerná dĺžka konaní Súdneho dvora v roku 2019 sa skrátila (14,4 
mesiaca v porovnaní s 15,7 mesiaca v roku 2018) a že priemerná dĺžka konaní 
Všeobecného súdu sa výrazne znížila (16,9 mesiaca v porovnaní s 20 mesiacmi v roku 
2018); konštatuje však, že táto priemerná dĺžka je dlhšia ako v roku 2017 (16,4 
mesiaca);

4. konštatuje, že obidva súdy Súdneho dvora Európskej únie spolu uzavreli v roku 2019 1 
739 vecí, čo znamená výraznú produktivitu napriek miernemu poklesu v porovnaní s 
rokom 2018 (1 769 vecí); okrem toho konštatuje, že celkový počet vecí predložených 
obom súdom dosiahol rekordnú úroveň, keď bolo predložených 1 905 vecí v porovnaní 
s počtom 1 683 vecí v roku 2018, a že v tejto súvislosti a na odbremenenie Súdneho 
dvora začal 1. mája 2019 platiť mechanizmus predchádzajúceho prijatia odvolaní;

5. zdôrazňuje, že Súdny dvor zaregistroval veľký počet nových vecí podaných v roku 2019 
(966), čo predstavuje nárast o 13,78 %  v porovnaní s rokom 2018; víta rekordný počet 
uzavretých vecí (865), čo je nárast o 13,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

6. vyjadruje však znepokojenie v súvislosti s nárastom počtu neuzavretých konaní 
približne o 7 % v porovnaní s rokom 2018 (2 500 neuzavretých vecí k 31. decembru 
2019 v porovnaní s 2 334 v predchádzajúcom roku);

7. víta stabilný nárast počtu pripojení k aplikácii e-Curia (6 588 v roku 2019 v porovnaní 
so 4 865 v roku 2018) a jej využívanie všetkými členskými štátmi, čo dokazuje, že 
verejnosť je viac informovaná o existencii, účinnosti, rýchlosti a výhodách tejto 
aplikácie; ďalej víta skutočnosť, že v prípade Všeobecného súdu bolo prostredníctvom 
aplikácie e-Curia podaných 93 % procesných písomností a 80 % v prípade Súdneho 
dvora;

8. zdôrazňuje pozitívny vývoj Súdnej siete Európskej únie (RJUE) a oceňuje, že Súd 
podporil transparentnosť tým, že v roku 2019 zaviedol na svojom webovom sídle 
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bezplatný prístup k dokumentom týkajúcim sa judikatúry aj právnej doktríny z 
platformy RJUE, ako odporučil Výbor pre právne veci1;

9. konštatuje, že zo Súdneho dvora odišli v roku 2019 5 členov a zo Všeobecného súdu 8 a 
v tom istom roku prišli na Súdny dvor 4 a na Všeobecný súd 14 členovia; konštatuje, že 
Všeobecný súd má teraz 52 sudcov v súlade s rozhodnutím o postupnom zvyšovaní 
počtu sudcov na dvojnásobok; pripomína, že ako uviedol Dvor audítorov, „do 26. 
decembra 2020 Súdny dvor musí predložiť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 
správu o fungovaní Všeobecného súdu, ktorá sa bude týkať najmä (...) potreby a 
účinnosti zvýšenia počtu na 56 sudcov“2;

10. víta skutočnosť, že percentuálny podiel žien na riadiacich pozíciách, ktorý bol v roku 
2019 39 % v porovnaní s 37,5 % v roku 2018, sa naďalej zvyšuje, a nabáda Súdny dvor, 
aby v tomto smere pokračoval aktívnym presadzovaním rodovej rovnosti pri 
vymenúvaní sudcov. 

1 Stanovisko Výboru pre právne veci pre Výbor pre kontrolu rozpočtu k absolutóriu za plnenie všeobecného 
rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IV – Súdny dvor (2019/2058(DEC)), bod 12. 
2 Osobitná správa za rok 2017 Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie.


