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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. επισημαίνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 

αντιπροσωπεύει πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων (98,23 

%), έστω και αν είναι ελαφρά χαμηλότερο από το ποσοστό του 2015 (99,1 %), γεγονός 

που οφείλεται κυρίως στη σταδιακή ενσωμάτωση, κατά τη διάρκεια του 2016, 12 νέων 

δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο· 

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

δεδομένου ότι το 75 % περίπου δαπανάται για τα πρόσωπα που εργάζονται για το 

Δικαστήριο και το υπόλοιπο για ακίνητα, επίπλωση, συστήματα πληροφορικής και 

διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό 

προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό 

συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων 

(SMART) στόχων για τα επιμέρους τμήματα, μονάδες και τα ετήσια σχέδια για το 

προσωπικό και ότι θα πρέπει να οριστούν σχετικοί δείκτες για την κατάρτιση των 

εκτιμήσεων του θεσμικού οργάνου· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Δικαστήριο να εφαρμόσει 

σε μεγαλύτερο βαθμό την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων 

στις δραστηριότητές του· 

3. επισημαίνει τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστηρίου χάρη στις συντονισμένες 

προσπάθειες των δικαστικών και όλων των επικουρικών υπηρεσιών, γεγονός που 

οδήγησε σε αύξηση κατά 46 % του αριθμού των υποθέσεων που περατώθηκαν κατά την 

περίοδο 2007-2016, παρά την εξαιρετικά περιορισμένη αύξηση του αριθμού των 

επικουρικών υπαλλήλων κατά την εν λόγω περίοδο (+ 3,5 % εάν περιληφθεί στον 

υπολογισμό η προσχώρηση της Κροατίας και λιγότερο από + 0,1 % εάν δεν 

συνυπολογιστεί)·1 

4. σημειώνει ότι από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 295 500 EUR για τις 

αποστολές, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 41 209 EUR· υπογραμμίζει ότι αυτή η υπο-επένδυση 

θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί· ζητεί από το Δικαστήριο να βελτιώσει την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού του και τη λογοδοσία όσον αφορά τον προϋπολογισμό των 

αποστολών και υπογραμμίζει την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας των αποστολών· 

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

2016, δεν είχε καμία παρατήρηση να διατυπώσει σχετικά με το Δικαστήριο, κάτι που 

συμβαίνει από το 2010· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τελευταία δεν έχει 

εκδώσει καμία ειδική έκθεση για το Δικαστήριο· 

6. επισημαίνει ότι οι στατιστικές των τριών δικαιοδοτικών σωμάτων του Δικαστηρίου για το 

                                                 
1  Αριθμητικά στοιχεία που ελήφθησαν από την Έκθεση Πεπραγμένων 2016 - Έκθεση διαχείρισης του 2016 

(«ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ») 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf
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2016 επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη ως προς τη διάρκεια 

των διαδικασιών, η οποία φαίνεται να γίνεται συντομότερη (για το Δικαστήριο: 15 μήνες 

(έναντι 15,3 μηνών το 2015) κατά μέσον όρο για τις προδικαστικές αποφάσεις, 2,7 μήνες 

(έναντι 1,9 μηνών το 2015) για τις επείγουσες προδικαστικές αποφάσεις, 19,3 μήνες 

(έναντι 17,6 μηνών το 2015) για τις ευθείες προσφυγές και 12,9 μήνες (έναντι 14 μηνών 

το 2015) για τις αναιρέσεις)· 

7. επισημαίνει ότι τα τρία δικαιοδοτικά σώματα του Δικαστηρίου έκλεισαν συνολικά 1 628 

υποθέσεις το 2016, αριθμός χαμηλότερος απ’ ό,τι με το 2015 (1 775 υποθέσεις)· 

επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι, ως ζήτημα σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, να μειωθεί ο κατάλογος των εκκρεμών υποθέσεων· 

8. επισημαίνει τη συνεχή αύξηση των προσπελάσεων στην εφαρμογή ‘e-Curia’ (αριθμός 

λογαριασμών πρόσβασης: 3 599 το 2016, έναντι 2 914 το 2015), και το γεγονός ότι, το 

2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν την εφαρμογή ‘e-Curia’, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τα 

πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά· 

9. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ζήλου από τα κράτη μέλη για την επίτευξη 

ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις υψηλής ευθύνης και για το γεγονός ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέφεραν, μεταξύ των στόχων τους, την 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό νέων δικαστών στο Γενικό 

Δικαστήριο (σήμερα το οργανόγραμμα του Δικαστηρίου περιλαμβάνει πέντε γυναίκες 

δικαστές και δύο γυναίκες γενικές εισαγγελείς ενώ δέκα γυναίκες δικαστές 

περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα του Γενικού Δικαστηρίου). 

θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν αντιπροσωπευτικά για 

τους πολίτες τους· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του στόχου που ορίστηκε από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

10. σημειώνει ότι το 2015 ήταν το έτος έγκρισης της μεταρρύθμισης των δικαστικών δομών 

του Δικαστηρίου, η οποία συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη του νέου εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Δικαστηρίου· αντιλαμβάνεται ότι, χάρη στον 

διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών σε τρία στάδια έως το 2019, η μεταρρύθμιση 

αυτή θα επιτρέψει στο Δικαστήριο να εξακολουθήσει να αντεπεξέρχεται στην αύξηση του 

αριθμού των υποθέσεων· αναμένει να διαπιστώσει τα επιτεύγματα της εν λόγω 

μεταρρύθμισης όσον αφορά την ικανότητα του Δικαστηρίου να εξετάζει τις υποθέσεις 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης· 

11. σημειώνει την επερχόμενη αναδιατύπωση του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη, στο 

πλαίσιο της οποίας αποσαφηνίζονται οι όροι για την άσκηση εξωτερικών δραστηριοτήτων 

και τη δημοσίευση των οικονομικών συμφερόντων των μελών· 

12. ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες κάθε 

δικαστή· ζητεί να παρέχει το Δικαστήριο πληροφορίες σχετικά με άλλες θέσεις και 

αμειβόμενες εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών στον επίσημο ιστότοπό του και 

στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του· 

13. θεωρεί ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να παρέχει γενική επισκόπηση των συμμετεχόντων 

και του περιεχομένου των συνεδριάσεών του με τρίτους οι οποίες δεν αφορούν τη 
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δικαστική δραστηριότητά του· 

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εσωτερικοί κανόνες του Δικαστηρίου για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών εγκρίθηκαν μόλις στις αρχές του 2016· συνιστά στο 

Δικαστήριο να διαδώσει αυτούς τους κανόνες μεταξύ του προσωπικού του, ώστε να τους 

γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι· καλεί το Δικαστήριο να παράσχει σε εύθετο χρόνο 

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2015, αν 

υπήρξαν, τον τρόπο διαχείρισής τους και την κατάληξη που είχαν· 

15. καλεί το Δικαστήριο να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τις ειδικές δαπάνες μετάφρασης 

σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

διοργανικής ομάδας εργασίας για τους βασικούς δείκτες διοργανικής δραστηριότητας και 

επιδόσεων· 

16. χαιρετίζει τη δέσμευση του Δικαστηρίου υπέρ φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων· 

ενθαρρύνει το θεσμικό όργανο να εφαρμόζει τις αρχές των οικολογικών δημόσιων 

συμβάσεων και ζητεί τη θέσπιση κανόνων και επαρκή προϋπολογισμό για την 

αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

17. καλεί το Δικαστήριο να βελτιώσει την πολιτική επικοινωνίας του με τους πολίτες της 

Ένωσης, π.χ. με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για δημοσιογράφους ή την 

ανάπτυξη προϊόντων επικοινωνίας σχετικά με τη δραστηριότητά του βάσει μιας 

προσέγγισης που θα επικεντρώνεται περισσότερο στον πολίτη· 
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