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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. подчертава, че бюджетът на Съда на Европейския съюз (Съдът) е с чисто 
административен характер, като приблизително 75% от него са предназначени за 
лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, 
информационни технологии и различни оперативни разходи;

3. отбелязва, че в своя годишен доклад за 2017 г. Сметната палата не е направила 
забележки относно Съда, какъвто е случаят от 2010 г. насам;  

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

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

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

7. отбелязва, че статистическите данни за 2017 г. за двете съдилища, които 
съставляват Съда 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), което се обяснява с изключително сложното 
законодателство, което се представя пред него за тълкуване;

8. приветства факта, че като цяло двете съдилища 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.

9. посочва постоянно увеличаващия се брой профили за достъп до приложението „e-
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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 е доказателство за ефективното повишаване на осведомеността на 
обществеността за съществуването и предимствата на това приложение; въпреки 
това изразява съгласие с изразените от Сметната палата съображения, че едно 
възможно прилагане на напълно интегрирана информационно-технологична 
система би могло да увеличи ефективността на управлението на делата;

10. приветства създаването на „Съдебната мрежа на Европейския съюз“, включваща 
конституционните и върховните съдилища на държавите членки, координирането 
на която се извършва от Съда на Европейския съюз.
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