
PA\1165611HU.docx PE628.681v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Jogi Bizottság

2018/2169(DEC)

12.10.2018

VÉLEMÉNYTERVEZET

a Jogi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság
(2018/2169(DEC))

A vélemény előadója: Pavel Svoboda



PE628.681v01-00 2/4 PA\1165611HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1165611HU.docx 3/4 PE628.681v01-00

HU

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. nagyra értékeli, hogy a költségvetés végrehajtása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan 
a végleges előirányzatok felhasználásának nagyon magas arányát jelentette (98,69%), 
ami magasabb volt, mint a 2016-os arány (98,23%);

2. hangsúlyozza, hogy a Európai Unió Bíróságának költségvetése kizárólag igazgatási 
jellegű, és hogy a költségvetés körülbelül 75%-át az intézménynél dolgozó személyekre 
fordítják, a fennmaradó részt pedig ingatlanokra, bútorokra, információs technológiára 
és egyéb működési kiadásokra;

3. megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 2017. évi éves jelentésében – mint ahogyan 2010 
óta egyszer sem – nem tett az Európai Unió Bíróságára vonatkozó észrevételt;  

4. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 14/2017. számú, az Európai Unió Bírósága 
ügykezelésének teljesítményértékeléséről szóló, 2017 szeptemberében közzétett 
különjelentésében elismeri, hogy a Bíróság jelentős szervezeti és eljárási intézkedéseket 
tett a hatékony ügykezelés javítása érdekében; 

5. megjegyzi, hogy a Számvevőszék további fejlesztési lehetőségekre, például integrált 
ügyviteli rendszer bevezetésére is javaslatot tett;

6. rámutat, hogy a meglévő jogi referensek rugalmasabb elosztása pozitív hatást 
gyakorolhatna a Bíróság általános hatékonyságára;

7. megjegyzi, hogy az Európai Unió Bíróságát alkotó két bíróság 2017. évi statisztikái 
megerősítik az eljárások átlagos időtartama tekintetében az elmúlt években tapasztalt 
tendenciát, amely időtartam mind a Törvényszék esetében, mind a Bíróság esetében 
kielégítő, előbbinél a hatékonyság növelését célzó erőfeszítések az időtartam további 
(2016-hoz képest átlagosan 2,4 hónapos, 2013-hoz képest pedig 10,6 hónapos) 
csökkentését tették lehetővé, utóbbinál pedig az előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmekkel kapcsolatos eljárások átlagos időtartamát sikerült 16 hónap alatt tartani 
(2017-ben 15,7 hónap), 2016-hoz képest csak igen csekély (0,7 hónapos) növekedés 
mellett, amit néhány, értelmezés céljából hozzá benyújtott, különösen összetett 
jogszabály indokol;

8. üdvözli, hogy Európai Unió Bíróságát alkotó két bíróság 2017-ben 1954 ügyet zárt le, 
megerősítve az ítélkezési tevékenység 2010–2017 között tapasztalt jelentős bővülésének 
általános tendenciáját, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez a tendencia a 
jövőben is folytatódjon;

9. üdvözli, hogy folyamatosan növekszik az e-Curia alkalmazás felhasználóinak száma 
(2017-ben 4354 felhasználói fiók működött, szemben a 2016-ban használt 3599-cel), 
üdvözli továbbá, hogy 2016-ban valamennyi tagállam használta az e-Curia alkalmazást, 
ami azt mutatja, hogy sikerült hatékonyan felhívni a nyilvánosság figyelmét az 
alkalmazás létezésére és használatának előnyeire; mindazonáltal egyetért a 
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Számvevőszék azon észrevételével, hogy egy teljes mértékben integrált informatikai 
rendszer esetleges bevezetése növelhetné az ügykezelés hatékonyságát;

10. üdvözli „az Európai Unió Igazságügyi Hálózatának” létrehozását, amely a tagállamok 
alkotmánybíróságait és legfelsőbb bíróságait öleli fel, és amelynek koordinációját a 
Bíróság látja el.
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