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

3. 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;

4. ia act de faptul că, în Raportul său special nr. 14/2017 privind examinarea performanței 
în gestionarea cazurilor la CJUE, publicat în septembrie 2017, Curtea de Conturi 
recunoaște măsurile organizaționale și procedurale semnificative adoptate de Curte 
pentru a îmbunătăți gestionarea eficientă a cazurilor; 

5. ia act de faptul că Curtea de Conturi a propus, de asemenea, modalități de îmbunătățire 
suplimentară, în special punerea în aplicare a unui sistem integrat de gestionare a 
cazurilor;

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

7. ia act de faptul că statisticile din 2017 pentru cele două instanțe, care alcătuiesc CJUE, 
confirmă tendința observată în ultimii ani în ceea ce privește durata medie a 
procedurilor, care rămâne satisfăcătoare atât pentru Tribunal, unde care 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 care i-a fost prezentată pentru interpretare;

8. 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.

9. 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 
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punere în aplicare a unui sistem informatic complet integrat ar putea crește eficiența 
gestionării cazurilor;

10. salută crearea „Rețelei judiciare a Uniunii Europene”, inclusiv a curților constituționale 
și supreme din statele membre, a cărei coordonare este asigurată de Curtea de Justiție.
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