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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 prezintă o rată foarte 

ridicată de utilizare a creditelor finale (98,23 %), chiar dacă este puțin mai mică decât rata 

din 2015 (99,1 %), în principal din cauza sosirii treptate în 2016 a 12 noi judecători în 

cadrul Tribunalului; 

2. subliniază că bugetul Curții de Justiție este pur administrativ, cheltuielile fiind în proporție 

de circa 75 % cu personalul instituției, iar restul cu clădirile, mobilierul, echipamentele și 

diverse cheltuieli de funcționare; subliniază, cu toate acestea, că introducerea principiului 

stabilirii bugetului în funcție de performanțe nu ar trebui să vizeze numai bugetul Curții de 

Justiție în ansamblu, ci ar trebui să includă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, 

realizabile, realiste și determinate în timp (SMART) pentru planurile anuale ale 

departamentelor individuale, ale unităților și ale personalului, precum și să stabilească 

indicatori relevanți pentru elaborarea estimărilor instituției; invită, prin urmare, Curtea de 

Justiție să introducă principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe pe scară mai 

largă în cadrul operațiunilor sale; 

3. Evidențiază îmbunătățirea eficienței Curții ca urmare a eforturilor coordonate ale 

instanțelor judecătorești și ale tuturor serviciilor auxiliare care au permis, pentru perioada 

2007-2016, creșterea numărului de cazuri finalizate cu 46%, creșterea numărului 

personalului din serviciile auxiliare rămânând extrem de restrâns în aceeași perioadă (+ 

3,5%, dacă se ia în considerare extinderea pentru a include Croația, și mai puțin de 0,1% 

dacă nu se ține seama de această extindere)1; 

4. constată că, în ceea ce privește angajamentele misiunilor, din 295 500 EUR s-au utilizat 

numai 41 209 EUR; subliniază că această investiție insuficientă ar putea fi evitată; solicită 

Curții de Justiție să-și îmbunătățească maniera de întocmire a bugetului și 

responsabilitatea în ceea ce privește bugetul pentru misiuni și subliniază că este necesară 

respectarea principiului conform căruia misiunile trebuie să fie eficiente din punctul de 

vedere al costurilor; 

5. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că, în raportul său anual din 2016, la fel ca în 

fiecare an din 2010 încoace, Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație privind Curtea 

de Justiție; remarcă, de asemenea, că a trecut ceva timp de când Curtea de Conturi a 

prezentat un raport special privind Curtea de Justiție; 

6. observă că statisticile din 2016 pentru cele trei instanțe confirmă tendința observată în 

ultimii ani în ceea ce privește durata medie a procedurilor, care se pare că a fost mai scurtă 

(Curtea de Justiție: 15 luni pentru cererile de decizie preliminară (față de 15,3 luni în 

2015), 2,7 luni pentru cererile de decizie preliminară de urgență (față de 1,9 luni în 2015), 

19,3 luni pentru acțiunile directe (față de 17,6 luni în 2015), și 12,9 luni pentru recursuri 

                                                 
1  Statisticile sunt extrase din Raportul Anual 2016 – Raportul de Management Anual 2016 ( „RAPORT ANUAL 

DE ACTIVITATE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016 ARTICOLUL 66 ALINEATUL (9) DIN 

REGULAMENTUL FINANCIAR) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-

06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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(față de 14 luni în 2014); 

7. subliniază faptul că, per total, cele trei instanțe ale Curții de Justiție au închis 1628 de 

cauze în 2016, număr mai mic decât în 2015 (1775 de cauze închise); reiterează 

importanța reducerii listei de cauze pendinte, în scopul respectării drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE; 

8. salută multiplicarea constantă a accesărilor aplicației „e-Curia” (numere de conturi de 

acces: 3599 în 2016, comparativ cu 2914 în 2015) și de faptul că, în 2016, toate statele 

membre au utilizat „e-Curia”, ceea ce arată că numărul persoanelor care știu de 

existența și avantajele oferite de această aplicație a crescut, dovadă a eficienței 

acțiunilor de informare; 

9. deplânge lipsa eforturilor statelor membre pentru realizarea unui echilibru de gen în 

pozițiile de mare răspundere, deși Parlamentul European și Consiliul și-au propus, printre 

alte obiective, o reprezentare echilibrată de gen în numirea noilor judecători în cadrul 

Tribunalului (până la această dată, cinci femei judecători și două femei avocați generali 

fac parte din organigrama Curții de Justiție și zece judecători femei fac parte din 

organigrama Tribunalului); 

consideră că instituțiile Uniunii trebuie să fie reprezentative pentru cetățenii lor; subliniază, 

prin urmare, importanța obiectivului stabilit de Parlamentul și de Consiliu; 

10. constată că 2015 a fost anul în care s-a adoptat reforma arhitecturii judiciare a Curții de 

Justiție, care a fost însoțită de elaborarea unui nou regulament de procedură pentru 

Tribunal; înțelege că, datorită dublării numărului judecătorilor printr-un proces în trei 

etape care se extinde până în 2019, această reformă va permite Curții de Justiție să facă în 

continuare față creșterii numărului de cauze; așteaptă cu interes să vadă rezultatele acestei 

reforme în ceea ce privește capacitatea Curții de Justiție de a soluționa cauzele într-un 

termen rezonabil și cu respectarea cerințelor privind o audiere echitabilă; 

11. ia act de viitoarea reformare a Codului de conduită pentru membri, în cadrul căruia vor fi 

clarificate condițiile de desfășurare a activităților externe și de publicare a intereselor lor 

financiare; 

12. solicită o mai mare transparență a activităților externe ale tuturor judecătorilor; solicită 

Curții de Justiție să furnizeze informații privind alte posturi și activități externe plătite ale 

judecătorilor pe site-ul său oficial și în rapoartele sale anuale de activitate; 

13. consideră că Curtea de Justiție ar trebui să pună la dispoziție o vedere de ansamblu a 

participanților și a conținutului reuniunilor sale cu părțile externe, altele decât cele legate 

de activitatea sa judiciară; 

14. regretă faptul că normele interne ale Curții de Justiție privind avertizarea de integritate au 

fost adoptate doar la începutul anului 2016; recomandă Curții de Justiție să difuzeze aceste 

norme în rândul membrilor personalului său, astfel încât toți angajații să le cunoască; 

solicită Curții de Justiție să furnizeze în timp util detalii referitoare la cazurile de 

avertizare de integritate, dacă există, și la modul în care acestea au fost gestionate și 

finalizate; 
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15. invită Curtea de Justiție să prezinte Parlamentului costurile specifice ale traducerii în 

conformitate cu metodologia armonizată convenită în cadrul Grupului de lucru 

interinstituțional privind indicatorii-cheie de activitate și performanță la nivel 

interinstituțional; 

16. salută angajamentul Curții de Justiție privind obiective de mediu ambițioase; încurajează 

instituția să aplice principiile achizițiilor publice ecologice și solicită stabilirea de norme 

și alocarea unui buget suficient pentru compensarea emisiilor de dioxid de carbon; 

17. invită Curtea de Justiție să își îmbunătățească politica de comunicare cu cetățenii Uniunii, 

de exemplu prin organizarea unor seminarii de formare pentru jurnaliști sau prin 

dezvoltarea unor produse de comunicare cu privire la activitatea sa în conformitate cu o 

abordare centrată mai mult pe cetățeni; 
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