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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. consideră că execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 prezintă o rată foarte 
ridicată de utilizare a creditelor finale (98,69 %), mai ridicată decât rata din 2016 
(98,23 %);

2. atrage atenția că CJUE trebuie să asigure o justiție de o calitate ireproșabilă, într-un 
termen rezonabil, asigurându-se totodată, în calitatea sa de instituție a UE, că utilizează 
fondurile publice puse la dispoziția sa într-un mod cât mai eficient și mai eficace 
posibil, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

3. subliniază că bugetul CJUE este pur administrativ, cheltuielile fiind în proporție de circa 
75 % cu personalul instituției, iar restul cu clădirile, mobilierul, echipamentele 
informatice și diverse cheltuieli de funcționare;

4. subliniază totuși că introducerea principiului întocmirii 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;

5. ia act de faptul că, în Raportul său anual pentru 2017, Curtea de Conturi nu a făcut nicio 
observație cu privire la CJUE, așa cum s-a întâmplat începând din 2010;

6. constată că, în Raportul său special nr. 14/2017 privind examinarea performanței în 
materie de administrare a cauzelor la CJUE, publicat în septembrie 2017, Curtea de 
Conturi recunoaște măsurile organizaționale și procedurale semnificative adoptate de 
Curte pentru a îmbunătăți gestionarea eficientă a cauzelor; 

7. observă că Curtea de Conturi a propus, de asemenea, modalități de îmbunătățire 
suplimentară, în special punerea în aplicare a unui sistem integrat de gestionare a 
cauzelor;

8. salută recomandarea Curții de Conturi, potrivit căreia CJUE ar trebui să ia în 
considerare trecerea la o administrare mai activă a cauzelor bazată pe o abordare 
individuală și pe termene realiste, monitorizând îndeaproape utilizarea resurselor umane 
și adoptând măsuri suplimentare de raționalizare administrativă;

9. subliniază că o alocare mai flexibilă a referenților juridici existenți ar putea avea un 
impact pozitiv asupra eficienței globale a Curții;

10. constată că statisticile din 2017 pentru cele două instanțe, care alcătuiesc CJUE, 
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confirmă tendința observată în ultimii ani în ceea ce privește durata medie a 
procedurilor, care rămâne satisfăcătoare atât pentru Tribunal, unde sporirea eforturilor 
în materie de eficiență a permis o reducere suplimentară a duratei (o reducere medie de 
2,4 luni în comparație cu 2016 și de 10,6 luni în comparație cu 2013), cât și pentru 
Curtea de Justiție, care a reușit să mențină durata medie a procedurilor privind cererile 
de pronunțare a unei hotărâri preliminare la sub 16 luni (15,7 luni în 2017), cu o foarte 
ușoară creștere față de 2016 (0,7 luni), explicată de legislația deosebit de complexă ce i-
a fost prezentată pentru interpretare;

11. salută recomandarea Curții de Conturi ca termenele să fie îmbunătățite în continuare, 
ținând seama de specificitatea fiecărui tip de procedură și de complexitatea cauzelor;

12. salută faptul că, în general, cele două instanțe care compun CJUE au închis 1 594 de 
cauze în 2017, confirmând o tendință generală de creștere puternică a activității 
judiciare în perioada 2010-2017 și subliniază importanța continuării acestei tendințe în 
viitor;

13. conchide că CJUE ar putea să îmbunătățească și mai mult aceste rezultate pozitive,
luând în considerare trecerea la o administrare mai activă a cauzelor bazată pe o 
abordare individuală, utilizând termene adaptate și monitorizând utilizarea reală a 
resurselor umane angajate; reliefează că măsurarea în acest mod a performanței, mai 
degrabă decât prin utilizarea unor termene indicative care trebuie respectate în medie, ar 
permite conducerii să fie informată atât cu privire la cauzele problematice, cât și la 
bunele practici; subliniază că informațiile respective ar putea servi și la ameliorarea 
rapoartelor privind performanța, cu scopul de a se consolida modul în care se răspunde 
pentru actul de gestiune, oferind astfel o imagine referitoare la buna funcționare a CJUE 
și la utilizarea resurselor aflate la dispoziția acesteia;

14. salută creșterea constantă a accesărilor aplicației „e-Curia” (numărul de conturi de 
acces: 4 354 în 2017, comparativ cu 3 599 în 2016) și faptul că, din 2016, toate statele 
membre utilizează „e-Curia”, ceea ce arată că numărul persoanelor care știu de existența 
și avantajele oferite de această aplicație a crescut în mod eficient; este de acord, cu toate 
acestea, cu considerațiile exprimate de Curtea de Conturi, potrivit cărora o posibilă 
punere în aplicare a unui sistem informatic complet integrat ar putea crește eficiența 
gestionării cauzelor;

15. își exprimă îngrijorarea că, până în prezent, spre deosebire de concepte conexe precum 
legitimitatea, capacitatea de reacție sau transparența, răspunderea a avut o relevanță 
redusă pentru definirea autorității Curții;

16. salută crearea „Rețelei judiciare a Uniunii Europene”, ce include curțile constituționale 
și supreme din statele membre și este coordonată de Curtea de Justiție;

17. consideră că este esențial ca instituțiile Uniunii să fie reprezentative pentru cetățenii săi; 
așadar, reamintește importanța obiectivului stabilit de Parlament și de Consiliu de a se 
ajunge la o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor la numirea noilor judecători 
ai Tribunalului.
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