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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Japprezza l-fatt li l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 tirrappreżenta 
rata għolja ħafna ta' użu ta' approprjazzjonijiet finali (98,69 %), ogħla mir-rata tal-2016 
(98,23 %);

2. Jenfasizza li l-baġit tal-QĠUE huwa purament amministrattiv, b'madwar 75 % tan-nefqa 
għall-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni u l-kumplament għall-bini, l-għamara, it-
teknoloġija tal-informazzjoni u nefqiet operattivi varji;

3. Jinnota li fir-Rapport Annwali 2017 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri ma għamlet l-ebda 
osservazzjoni rigward il-QĠUE, kif ilu l-każ mill-2010;  

4. Jinnota li, fir-rapport speċjali Nru 14/2017 tagħha dwar l-eżami tal-prestazzjoni fil-
ġestjoni tal-każijiet tal-QĠUE, ippubblikat f'Settembru 2017, il-Qorti tal-Awdituri 
tirrikonoxxi l-azzjonijiet organizzattivi u proċedurali sinifikanti meħuda mill-Qorti biex 
issaħħaħ it-trattament tal-każijiet effiċjenti; 

5. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri pproponiet ukoll toroq għal aktar titjib, b'mod partikolari 
l-implimentazzjoni ta' sistema tal-ġestjoni tal-każijiet integrata;

6. Jirrimarka li allokazzjoni aktar flessibbli tar-référendaires eżistenti jista' jkollha impatt 
pożittiv fuq l-effikaċja globali tal-Qorti;

7. Jinnota li l-istatistika tal-2017 għaż-żewġ qrati li jifformaw il-QĠUE tikkonferma x-
xejra li dehret f'dawn l-aħħar snin fir-rigward tat-tul medju tal-proċedimenti, li jibqa' 
sodisfaċenti kemm għall-Qorti Ġenerali, fejn l-isforzi ta' effiċjenza akbar ippermettew 
tnaqqis ulterjuri fit-tul ta' żmien (tnaqqis medju ta' 2,4 xhur meta mqabbel mal-2016 u 
ta' 10,6 xhur meta mqabbel mal-2013), kif ukoll għall-Qorti tal-Ġustizzja, li kienet 
kapaċi żżomm it-tul ta' żmien medju tal-proċedimenti fir-rigward ta' talbiet għal 
deċiżjoni preliminari taħt is-16-il xahar (15,7 xhur fl-2017), b'żieda żgħira ħafna biss 
mill-2016 (0,7 xhur) spjegata minn xi leġiżlazzjoni partikolarment kumplessa 
ppreżentata lilha għall-interpretazzjoni;

8. Jilqa' l-fatt li, b'mod ġenerali, iż-żewġ qrati li jiffurmaw il-QĠUE għalqu 1594 każ fl-
2017, u dan jikkonferma tendenza ġenerali ta' żieda qawwija fl-attività ġudizzjarja fil-
perjodu ta' żmien bejn l-2010 u l-2017 u jenfasizza l-importanza ta' din it-tendenza li 
wieħed jittama tkompli fil-futur.

9. Jirrimarka t-tkabbir kostanti tal-okkorrenzi ta' aċċess għall-applikazzjoni "e-Curia" 
(għadd tal-kontijiet ta' aċċess: 4354 fl-2017, imqabbel ma' 3599 fl-2016), u l-fatt li, 
mill-2016 'l hawn, l-Istati Membri kollha użaw "e-Curia", li juri li s-sensibilizzazzjoni 
pubblika dwar l-eżistenza u l-vantaġġi ta' din l-applikazzjoni żdiedet b'mod effiċjenti; 
jaqbel, madankollu, mal-kunsiderazzjonijiet espressi mill-Qorti tal-Awdituri li 
implimentazzjoni possibbli ta' sistema tal-IT integrata b'mod sħiħ tista' żżid l-effikaċja 
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tal-ġestjoni tal-każijiet;

10. Ifaħħar il-ħolqien tan-"Netwerk Ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea" inklużi l-Qrati 
Kostituzzjonali u Supremi tal-Istati Membri, li l-koordinazzjoni tagħhom titwettaq mill-
Qorti tal-Ġustizzja.
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