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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd dat de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 een 
zeer hoog uitvoeringspercentage van de definitieve kredieten laat zien (98,69 %), 
hoger dan het percentage voor 2016 (98,23 %);

2. wijst erop dat de rechtspraak van het HvJ-EU van onberispelijke kwaliteit is en 
binnen een redelijke termijn plaatsvindt, terwijl het er als EU-instelling ook voor zorgt 
dat het de publieke middelen die tot zijn beschikking staan zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk gebruikt, op basis van de beginselen van goed financieel beheer;

3. benadrukt dat de begroting van het HvJ-EU louter administratieve kosten dekt en 
dat circa 75 % ervan wordt besteed aan het personeel van de instelling en de rest aan 
gebouwen, meubilair, informatietechnologie en diverse operationele kosten;

4. onderstreept dat de invoering van resultaatgericht begroten niet enkel geldt voor 
de begroting van het Hof van Justitie in haar geheel, maar ook voor het bepalen van 
specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART) doelstellingen 
voor individuele afdelingen, eenheden en jaarplannen voor personeelsbeleid en voor 
het vaststellen van relevante indicatoren voor het opstellen van de ramingen van de 
instelling; roept het Hof van Justitie derhalve op het beginsel van resultaatgericht 
begroten breder in te voeren in zijn activiteiten;

5. merkt op dat de Rekenkamer in haar jaarverslag over 2017 geen opmerkingen heeft 
gemaakt over het HvJ-EU, zoals het geval is sinds 2010;

6. neemt ter kennis dat de Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 14/2017 over het 
doelmatigheidsonderzoek van het beheer van rechtszaken bij het HvJ-EU, dat in 
september 2017 werd gepubliceerd, de aanzienlijke organisatorische en procedurele 
maatregelen erkent die het Hof heeft getroffen om de behandeling van zaken efficiënter 
te maken;

7. merkt op dat de Rekenkamer ook mogelijkheden voor verdere verbeteringen heeft 
voorgesteld, in het bijzonder de invoering van een geïntegreerd systeem voor de 
behandeling van zaken;

8. is ingenomen met de aanbeveling van de Rekenkamer dat het HvJ-EU moet overwegen 
een actiever beheer van rechtszaken in te voeren op basis van een aanpak per geval en 
realistische termijnen, en daarbij de ingezette personele middelen te monitoren en 
aanvullende methoden voor administratieve stroomlijning vast te stellen;

9. wijst erop dat een flexibeler inzet van de reeds aanwezige referendarissen een positief 
effect kan hebben op de algemene doeltreffendheid van het Hof;

10. merkt op dat de statistieken van 2017 voor de twee rechterlijke instanties waaruit het 
HvJ-EU bestaat de trend van de afgelopen jaren met betrekking tot de gemiddelde duur 
van procedures bevestigen, die bevredigend blijft voor zowel het Gerecht, waar de 
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toegenomen efficiëntie-inspanningen een verdere verkorting van de duur mogelijk 
hebben gemaakt (gemiddelde verkorting met 2,4 maanden ten opzichte van 2016 en 
10,6 maanden ten opzichte van 2013), als het Hof van Justitie, dat de gemiddelde duur 
van de procedures met betrekking tot verzoeken om een prejudiciële beslissing onder 
de 16 maanden heeft kunnen houden (15,7 maanden in 2017), met slechts een zeer 
lichte stijging ten opzichte van 2016 (0,7 maanden) als gevolg van enkele bijzonder 
complexe wettelijke bepalingen die ter interpretatie aan het Hof werden voorgelegd;

11. is ingenomen met de aanbeveling van de Rekenkamer om de tijdschema's nog verder 
te verfijnen door rekening te houden met de specificiteit van elke procedure en met 
de complexiteit van de zaken;

12. is ingenomen met het feit dat de twee rechterlijke instanties waaruit het HvJ-EU bestaat 
in 2017 in totaal 1 594 zaken hebben afgesloten, hetgeen een bevestiging is van een 
algemene trend in de richting van een sterke toename van de gerechtelijke activiteit in 
de periode 2010-2017, en benadrukt het belang van deze hopelijk aanhoudende trend 
in de toekomst;

13. concludeert dat het HvJ-EU deze positieve resultaten verder zou kunnen verbeteren 
door te overwegen afzonderlijke rechtszaken actiever te beheren, waarbij gebruik zou 
worden gemaakt van zaakspecifieke termijnen en het werkelijke gebruik van de 
ingezette personele middelen zou worden gemonitord; wijst erop dat, door de prestaties 
op deze basis te meten in plaats van gebruik te maken van indicatieve termijnen die 
gemiddeld genomen nageleefd moeten worden, de leiding inzicht zou krijgen in zowel 
problematische zaken als in elementen van goede praktijken; benadrukt dat deze 
informatie ook zou kunnen worden gebruikt om de verslaglegging over de prestaties te 
verbeteren teneinde de verantwoording te versterken, doordat er inzicht wordt gegeven 
in het daadwerkelijke functioneren van het HvJ-EU en de benutting van de beschikbare 
middelen;

14. is verheugd over de aanhoudende groei van het aantal toegangsaccounts voor de 
applicatie "e-Curia" (in 2017 bedroeg het aantal toegangsaccounts 4 354; in 2016 waren 
het er 3 599) en over het feit dat alle lidstaten sinds 2016 gebruikmaken van "e-Curia", 
waaruit blijkt dat meer burgers de applicatie kennen en op de hoogte zijn van de 
voordelen ervan; is het niettemin eens met de opmerking van de Rekenkamer dat een 
mogelijke tenuitvoerlegging van een volledig geïntegreerd IT-systeem de 
doeltreffendheid van het beheer van rechtszaken kan vergroten;

15. uit zijn bezorgdheid over het feit dat er aan verantwoordingsplicht – in tegenstelling 
tot verwante concepten zoals legitimiteit, responsiviteit of transparantie – nog steeds 
weinig aandacht wordt besteed bij de vormgeving van de autoriteit van het Hof;

16. is ingenomen met de oprichting van het Europees justitieel netwerk, met inbegrip van 
de constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten, waarvan 
de coördinatie bij het Hof van Justitie ligt;

17. acht het van essentieel belang dat de instellingen van de Unie representatief zijn voor 
de EU-burgers en benadrukt derhalve het belang van de door het Parlement en de Raad 
gestelde doelstelling om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen bij de benoeming van rechters van het Gerecht.
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