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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. 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·

3. 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·  

4. 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· 

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

6. επισημαίνει ότι μια πιο ευέλικτη κατανομή των υφιστάμενων εισηγητών θα μπορούσε 
να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου·

7. 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·

8. 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·
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9. 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·

10. 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.
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