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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2017 predstavuje veľmi 
vysokú mieru čerpania konečných rozpočtových prostriedkov (98,69 %), čo je viac ako 
v roku 2016 (98,23 %);

2. zdôrazňuje, že rozpočet Súdneho dvora Európskej únie (Súdny dvor) je čisto 
administratívny, pričom približne 75 % z neho sa vynakladá na ľudí pracujúcich v 
inštitúcii a zvyšok na budovy, hnuteľný majetok, informačné technológie a rôzne 
prevádzkové výdavky;

3. konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2017 nepredložil žiadne 
pripomienky týkajúce sa Súdneho dvora Európskej únie, čo sa opakuje už od roku 2010;  

4. berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 14/2017 o 
preskúmaní výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie, ktorá bola 
zverejnená v septembri 2017, uznal významné organizačné a procesné opatrenia, ktoré 
Súdny dvor prijal na zlepšenie efektívneho riešenia prípadov; 

5. poznamenáva tiež, že Dvor audítorov takisto navrhol možnosti ďalšieho zlepšenia, 
najmä zavedenie integrovaného systému správy prípadov;

6. upozorňuje, že pružnejšie prideľovanie existujúcich referendárov by mohlo mať 
pozitívny vplyv na celkovú efektívnosť Súdneho dvora;

7. konštatuje, že štatistika za rok 2017 za dva súdy, ktoré tvoria Súdny dvor Európskej 
únie, potvrdila trend zaznamenaný v posledných rokoch, pokiaľ ide o priemernú dĺžku 
konaní, ktorá zostáva uspokojivá tak v prípade Všeobecného súdu, kde zvýšené úsilie o 
zlepšenie účinnosti umožnilo ďalšie skrátenie dĺžky konaní (priemerné zníženie o 2,4 
mesiaca v porovnaní s rokom 2016 a 10,6 mesiaca v porovnaní s rokom 2013), ako aj v 
prípade Súdneho dvora, ktorý bol schopný udržať priemernú dĺžku konaní týkajúcich sa 
žiadostí o predbežné rozhodnutie na úrovni menej ako 16 mesiacov (15,7 mesiaca v 
roku 2017), a to len s veľmi miernym nárastom v porovnaní s rokom 2016 (o 0,7 
mesiaca), ktorý sa vysvetľuje niektorými mimoriadne zložitými právnymi predpismi 
predloženými na účely výkladu;

8. víta skutočnosť, že celkovo dva súdy, ktoré tvoria Súdny dvor Európskej únie, v roku 
2017 uzavreli 1594 prípadov, čo potvrdzuje všeobecný trend výrazného zvýšenia súdnej 
činnosti v časovom rámci 2010 – 2017, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v tomto 
trende pokračovalo aj v budúcnosti.

9. víta neustály nárast počtu prístupov k aplikácii e-Curia (v roku 2017 bol počet 
prístupových účtov 4354 oproti 3599 v roku 2016), ako aj skutočnosť, že v roku 2016 
používali aplikáciu e-Curia všetky členské štáty, čo ukazuje, že sa podarilo zvýšiť 
povedomie verejnosti o existencii a výhodách tejto aplikácie; napriek tomu súhlasí s 
názorom Dvora audítorov, že prípadné zavedenie plne integrovaného IT systému by 
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mohlo zvýšiť účinnosť správy prípadov;

10. víta vytvorenie Súdnej siete Európskej únie zahŕňajúcej ústavné a najvyššie súdy 
členských štátov, pričom koordináciu vykonáva Súdny dvor.
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