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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο συντελεστής εκτέλεσης των πιστώσεων του Τμήματος IV – 

Δικαστήριο, παρέμεινε πολύ υψηλό το 2015 ( 99,1 % συνολικά, και μάλιστα 99,8% για τα 

κεφάλαια 14 και 21 του προϋπολογισμού)· 

2. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Δικαστηρίου είναι καθαρά διοικητικής φύσεως, 

δεδομένου ότι το 75% περίπου δαπανάται για τα πρόσωπα που συνδέονται με το 

Δικαστήριο και το υπόλοιπο για ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες 

λειτουργίας· 

3. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 

2015, όπως γίνεται ήδη από το 2010, δεν είχε καμία παρατήρηση να διατυπώσει σχετικά 

με το Δικαστήριο· διαπιστώνει επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τελευταία δεν έχει 

εκδώσει καμία ειδική έκθεση για το Δικαστήριο· 

4. επισημαίνει ότι οι δικαστικές στατιστικές των τριών δικαιοδοτικών σωμάτων του 

Δικαστηρίου για το 2015 επιβεβαιώνουν την παρατηρηθείσα τα προηγούμενα έτη τάση 

ως προς τη διάρκεια των διαδικασιών, η οποία παρέμεινε σε επίπεδα πολύ ικανοποιητικά 

[Δικαστήριο: 15,3 μήνες (έναντι 15 μηνών το 2014) κατά μέσον όρο για τις 

προδικαστικές αποφάσεις, 1,9 μήνα (έναντι 2,2 μηνών το 2014) για τις επείγουσες 

προδικαστικές αποφάσεις, 17,6 μήνες (έναντι 20 μηνών το 2014) για τις ευθείες 

προσφυγές και 14 μήνες (έναντι 14,5 μηνών το 2014) για τις αναιρέσεις· Γενικό 

Δικαστήριο και Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης: αντιστοίχως 20,6 μήνες (έναντι 23,4 

μηνών το 2014) και 12,1 μήνες (έναντι 12,7 μηνών το 2014) αδιακρίτως για όλες τις 

υποθέσεις]· εκτιμά πως η μεταρρύθμιση του Οργανισμού του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε το 2015 δεν μπορεί παρά να στηρίξει περαιτέρω 

αυτή την προσπάθεια εξορθολογισμού· 

5. διαπιστώνει ότι τα τρία δικαιοδοτικά σώματα του Δικαστηρίου έκλεισαν συνολικά 1.755 

υποθέσεις το 2015, έναντι 1.685 το 2014, πράγμα που αποτελεί αύξηση 4,2%· εκτιμάται 

πως η ετήσια παραγωγικότητα του Δικαστηρίου έχει ανέλθει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, 

ενώ οι υποθέσεις που εισάγονται αυξήθηκαν από 1.691 το 2014 σε 1.711 το 2015, αριθμό 

που θεωρείται ως ο υψηλότερος για τις εισαγόμενες υποθέσεις στην ιστορία του 

Δικαστηρίου1· 

6. επικροτεί την κατά 57 % αύξηση των περατωμένων υποθέσεων στο διάστημα 2007-2015, 

που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις προσπάθειες συντονισμού μεταξύ δικαιοδοτικών 

σωμάτων και υπηρεσιών επικουρικού προσωπικού, παρά το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα 

το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών πολύ λίγο αυξήθηκε· 

                                                 
1 Annual Report 2015 - Management Report – „ANNUAL ACTIVITY REPORT BY THE AUTHORISING 

OFFICER BY DELEGATION” – pg. 6 - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf 
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7. εκτιμά πως η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος θα επιτρέψει στο Δικαστήριο, ως 

όργανο, να διεκπεραιώνει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις όλο και περισσότερες 

υποθέσεις που εισάγονται και να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών που 

προσφεύγουν σε αυτό, για μια ποιοτική και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης μέσα 

σε λογικές προθεσμίες· 

8. χαιρετίζει την επιτυχία της εφαρμογής «e-Curia» σε ό,τι αφορά την κατάθεση και 

κοινοποίηση των εγγράφων των διαδικασιών ηλεκτρονικά, όπως αποδεικνύει ο 

αυξανόμενος αριθμός των λογαριασμών πρόσβασης στην εφαρμογή (2.914 το 2015, 

έναντι 2.230 το 2014) και των κρατών μελών που τη χρησιμοποιούν (26 το 2015, έναντι 

25 το 2014)· προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να προωθήσουν 

τη χρήση αυτής της εφαρμογής, και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τρόπους προς το 

σκοπό αυτό, όπως, για παράδειγμα την οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για τους 

πολίτες των κρατών μελών, τη διάχυση ενημερωτικού υλικού μέσω των εθνικών 

δικαστηρίων· 

9. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Δικαστήριο εργάζεται για να διασφαλίσει την 

ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στις θέσεις ευθύνης (το 2015 το 53 % των 

διοικητικών θέσεων και το 35 % των στελεχικών θέσεων ανήκαν σε γυναίκες, όταν το 

60 % περίπου του προσωπικού του Δικαστηρίου ήταν γυναίκες), και ότι έχει συγκροτηθεί 

ειδική ομάδα εργασίας για να εξετάσει τα εμπόδια σε αυτό το πεδίο και τα μέτρα που θα 

μπορούσαν να τα άρουν· διαπιστώνει περαιτέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έθεσαν ως στόχο τους, κατά τους διορισμούς νέων δικαστών στο Γενικό 

Δικαστήριο1, την επίτευξη ίσης παρουσίας γυναικών και ανδρών. 

                                                 
1 Παράρτημα στο Νομοθετικό ψήφισμα, Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2015)0377. 



 

AD\1116331EL.docx 5/5 PE594.028v02-00 

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 31.1.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

16 

0 

7 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 

Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří 

Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, 

József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt 

 
 


