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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. παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2017 αντιπροσωπεύει ένα πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών 
πιστώσεων (98,69 %), υψηλότερο από το ποσοστό του 2016 (98,23 %)·

2. επισημαίνει ότι το ΔΕΕ οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη άμεμπτης ποιότητας, σε εύλογο 
χρόνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, την κατά τον 
αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο χρήση των δημόσιων πόρων που 
έχει στη διάθεσή του, τηρουμένων πάντα των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του ΔΕΕ 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 
λειτουργικές δαπάνες·

4. τονίζει 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·

5. παρατηρεί ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
διατύπωσε καμία παρατήρηση σχετικά με το ΔΕΕ, όπως συμβαίνει από το 2010·  

6. λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στην ειδική έκθεσή του υπ’ αριθ. 14/2017, με τίτλο 
«Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο ΔΕΕ», που 
δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει τις 
σημαντικές ενέργειες σε οργανωτικό και διαδικαστικό επίπεδο στις οποίες έχει προβεί 
το Δικαστήριο προκειμένου να ενισχύσει την αποδοτική εκδίκαση των υποθέσεων· 

7. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επίσης προτείνει τρόπους για περαιτέρω 
βελτιώσεις, ιδίως δε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
υποθέσεων·

8. επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το ΔΕΕ θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει πιο ενεργές διαδικασίες διαχείρισης 
υποθέσεων που θα βασίζονται σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση και σε ρεαλιστικές 
προθεσμίες, παρακολουθώντας παράλληλα εκ του σύνεγγυς την τοποθέτηση του 
προσωπικού και υιοθετώντας πρόσθετες μεθόδους διοικητικού εξορθολογισμού·
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9. επισημαίνει ότι μια πιο ευέλικτη κατανομή των υφιστάμενων εισηγητών θα μπορούσε 
να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου·

10. επισημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα δύο δικαστήρια που συναποτελούν το 
ΔΕΕ όσον αφορά το 2017 επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη 
ως προς τη μέση διάρκεια των διαδικασιών, η οποία παραμένει σε ικανοποιητικά 
επίπεδα τόσο για το Γενικό Δικαστήριο, όπου μειώθηκε περαιτέρω η διάρκεια χάρη 
στις ενισχυμένες προσπάθειες αποδοτικότητας (μέση μείωση κατά 2,4 μήνες σε 
σύγκριση με το 2016 και κατά 10,6 μήνες σε σύγκριση με το 2013), όσο και για το 
Δικαστήριο, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει κάτω από τους 16 μήνες τη μέση 
διάρκεια των διαδικασιών που αφορούν προδικαστικές παραπομπές (15,7 μήνες το 
2017), σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 2016 (0,7 μήνες), η οποία οφείλεται στο 
γεγονός ότι ορισμένα από τα νομοθετήματα που εκλήθη να ερμηνεύσει ήταν ιδιαιτέρως 
πολύπλοκα·

11. επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη φύση κάθε είδους διαδικασίας και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από κοινού, τα δύο δικαστήρια που 
συναποτελούν το ΔΕΕ περάτωσαν 1 594 υποθέσεις το 2017, επιβεβαιώνοντας μια 
γενική τάση έντονης αύξησης της δικαστικής δραστηριότητας στο χρονικό πλαίσιο 
2010-2017, και τονίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η τάση, η οποία θα ήταν ευχής έργο 
να συνεχιστεί και στο μέλλον·

13. συμπεραίνει ότι το ΔΕΕ μπορεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τα θετικά αυτά 
αποτελέσματα, στρεφόμενο προς μια πιο ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση των 
υποθέσεων, εφαρμόζοντας χρονοδιαγράμματα προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση 
και παρακολουθώντας την πραγματική αξιοποίηση του απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού· τονίζει ότι με τη μέτρηση των επιδόσεων κατ’ αυτό τον τρόπο, αντί της 
εφαρμογής ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να τηρούνται κατά μέσο όρο, 
οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα λάμβαναν γνώση τόσο της ύπαρξης προβληματικών 
υποθέσεων όσο και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες 
αυτές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η αναφορά στοιχείων 
σχετικά με τις επιδόσεις χάριν ενίσχυσης της λογοδοσίας, στο μέτρο που θα 
προσέφεραν χρήσιμα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΕΕ και τη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή αύξηση των προσπελάσεων στην 
εφαρμογή «e-Curia» (αριθμός λογαριασμών πρόσβασης: 4 354 το 2017, έναντι 3 599 το 
2016), και για το γεγονός ότι, από το 2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
εφαρμογή «e-Curia», το οποίο καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά· 
συμφωνεί, ωστόσο, με την άποψη που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η πιθανή 
εφαρμογή ενός πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ θα μπορούσε να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των υποθέσεων·

15. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η λογοδοσία, σε αντίθεση με σχετικές 
έννοιες όπως η νομιμότητα, η ανταπόκριση ή η διαφάνεια, δεν έχει διαδραματίσει —
μέχρι στιγμής— σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του κύρους του Δικαστηρίου·
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16. επικροτεί τη δημιουργία του «Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που 
περιλαμβάνει τα συνταγματικά και ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών, ο 
συντονισμός του οποίου ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17. θεωρεί απαραίτητο να είναι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αντιπροσωπευτικά των 
πολιτών της ΕΕ και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία του στόχου που έχουν 
θέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών 
και γυναικών κατά τον διορισμό δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου.
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