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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. оценява факта, че изпълнението на бюджета за финансовата 2017 г. отчита много 
висок процент на усвояване на окончателните бюджетни кредити (98,69%), по-
висок от процента за 2016 г. (98,23%);

2. отбелязва, че Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) трябва да осигурява 
правосъдие с безупречно качество и в разумни срокове, и същевременно като 
институция на ЕС да гарантира, че използва определените за него публични 
средства по възможно най-ефикасния и най-ефективния начин и в съответствие 
с принципите на доброто финансово управление;

3. подчертава, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като 
приблизително 75% от него са предназначени за работещите в институцията, а 
останалата част – за сгради, обзавеждане, информационни технологии и различни 
оперативни разходи;

4. подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не 
следва да се прилага по отношение на бюджета на Съда на ЕС единствено като 
цяло, а следва да включва също така поставянето на конкретни, измерими, 
постижими, реалистични и обвързани с времето цели в годишните планове на 
отделните структурни единици, отдели и на служителите и да определя 
подходящи показатели за изготвяне на прогнозите на институцията; ето защо 
призовава Съда на ЕС да въведе принципа на бюджетиране, основано на 
изпълнението, по-широко в своите дейности;

5. отбелязва, че в своя годишен доклад за 2017 г. Сметната палата не е направила 
забележки относно Съда, както е вече от 2010 г. насам;  

6. отбелязва, че в своя специален доклад № 14/2017 относно разглеждането на 
изпълнението в управлението на делата в Съда на ЕС, публикуван през септември 
2017 г., Сметната палата признава значителните организационни и процедурни 
действия, предприети от Съда за подобряване на ефикасността на разглеждането 
на делата; 

7. отбелязва, че Сметната палата е предложила и възможности за по-нататъшни 
подобрения, по-специално прилагането на интегрирана система за управление на 
делата;

8. приветства препоръката на Сметната палата, че Съдът на ЕС следва да обмисли 
приемането на по-активни процедури за управление на делата, основаващи се на 
индивидуален подход и реалистични срокове, като същевременно следи отблизо 
използването на заетите човешки ресурси и приема допълнителни методи за 
административна рационализация;

9. посочва, че едно по-гъвкаво разпределение на съществуващите съдебни 
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помощници би могло да има положително въздействие върху цялостната 
ефективност на Съда;

10. отбелязва, че статистическите данни за 2017 г. за двете съдилища на Европейския 
съюз, потвърждават тенденцията, наблюдавана през последните години по 
отношение на средната продължителност на делата, която продължава да бъде 
задоволителна както за Общия съд, в който увеличените усилия за ефективност са 
довели до допълнително намаляване на продължителността (средно намаление с 
2,4 месеца в сравнение с 2016 г. и с 10,6 месеца в сравнение с 2013 г.), така и за 
Съда на Европейския съюз, който успя да запази средната продължителност на 
производствата по преюдициални запитвания под 16 месеца (15,7 месеца през 
2017 г.), с много малко увеличение спрямо 2016 г. (0,7 месеца), в обяснение на 
което беше изтъкнато изключително сложното законодателство, което се 
представя пред него за тълкуване;

11. приветства препоръката на Сметната палата определянето на сроковете да бъде 
допълнително прецизирано, като се вземат предвид специфичният характер на 
всеки вид дело и сложността на делата;

12. приветства факта, че като цяло двете съдилища на Съюза са приключили 1594 
дела през 2017 г., което потвърждава общата тенденция за силно увеличаване на 
съдебната дейност през периода 2010—2017 г., и подчертава значението на този 
процес, за който се надяваме да продължи в бъдеще;

13. стига до заключението, че Съдът на ЕС би могъл да постигне още по-добри 
резултати, ако предприеме мерки за по-активно управление на отделните дела, 
като прилага съобразени с конкретните дела срокове и води наблюдение на 
степента на действително използване на наличните човешки ресурси; подчертава, 
че измерването на ефективността на работата на тази основа, вместо прилагането 
на инструктивни срокове, които да се спазват приблизително, ще даде 
информация на ръководителите както за проблемните случаи, така и за 
елементите на добра практика; подчертава, че тази информация би могла да се 
използва и за по-добро докладване относно ефективността на работата, с цел да се 
подобри нейната отчетност, което ще създаде възможност да се следи по-отблизо 
за правилното функциониране на Съда на ЕС и използването на наличните 
ресурси;

14. посочва постоянно увеличаващия се брой профили за достъп до приложението „e-
Curia“ (брой профили за достъп: 4354 през 2017 г. в сравнение с 3599 през 2016 
г.), както и факта, че през 2016 г. всички държави членки са използвали „e-Curia“, 
което показва ефективното повишаване на осведомеността на обществеността за 
съществуването и предимствата на това приложение; при все това изразява 
съгласие с изразените от Сметната палата съображения, че евентуалното 
внедряване на напълно интегрирана информационно-технологична система би 
могло да увеличи ефективността на управлението на делата;

15. изказва обаче загриженост поради факта, че важни понятия като легитимност, 
отговорност, прозрачност или отчетност засега имат малка роля за формирането 
на авторитета на Съда;
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16. приветства създаването на „Съдебната мрежа на Европейския съюз“, включваща 
конституционните и върховните съдилища на държавите членки, като 
координирането на нейната дейност се извършва от Съда на Европейския съюз;

17. счита, че е от съществено значение институциите на Съюза да бъдат 
представителни за гражданите на ЕС и съответно подчертава значението на 
поставената от Парламента и Съвета цел за постигане на балансирана 
представеност на мъжете и жените при назначаването на съдиите в Общия съд.
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