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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uppskattar att budgetgenomförandet för budgetåret 2017 motsvarar 
en mycket hög användningsgrad för slutliga anslag (98,69 %), dvs. högre än för 2016 
(98,23 %).

2. Europaparlamentet framhåller att domstolens budget endast är av administrativ karaktär 
och att 75 % går till utgifter för institutionens personal och resten till byggnader, 
möbler, informationsteknik och diverse driftsutgifter.

3. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2017 inte gjorde 
några iakttagelser i fråga om domstolen, vilket har varit fallet sedan 2010.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 14/2017 om 
effektivitetsrevision av handläggningen av mål vid Europeiska unionens domstol, som 
offentliggjordes i september 2017, erkänner de betydande organisatoriska och 
procedurmässiga åtgärder som domstolen har vidtagit för att öka effektiviteten 
i handläggningen av mål. 

5. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten också har föreslagit möjligheter till 
ytterligare förbättringar, särskilt genomförandet av ett integrerat system för hantering av 
mål.

6. Europaparlamentet påpekar att en mer flexibel tilldelning av befintliga rättssekreterare 
skulle kunna ha en positiv inverkan på revisionsrättens övergripande effektivitet.

7. Europaparlamentet påpekar att statistiken för 2017 för domstolens två instanser 
bekräftar den tendens som konstaterats under de senaste åren i fråga om förfarandenas 
genomsnittliga längd, som ligger kvar på tillfredsställande nivåer för tribunalen, där 
åtgärderna för att öka effektiviteten har möjliggjort en ytterligare minskning av 
förfarandenas längd (genomsnittlig minskning med 2,4 månader jämfört med 2016 och 
med 10,6 månader jämfört med 2013), och för domstolen, som har kunnat hålla 
förfarandenas genomsnittliga längd avseende begäranden om förhandsavgörande under 
16 månader (15,7 månader 2017), med endast en mycket liten ökning 2016 
(0,7 månader) som berodde på att särskilt komplicerad lagstiftning hade lagts fram för 
domstolen för tolkning.

8. Europaparlamentet välkomnar att domstolens två instanser tillsammans avslutade 
1 594 mål 2017, vilket bekräftar den allmänna tendensen med en betydande ökning av 
den rättsliga verksamheten under perioden 2010–2017, och betonar vikten av denna 
tendens, som förhoppningsvis fortsätter i framtiden.

9. Europaparlamentet välkomnar den konstanta ökningen av antalet inloggningar till 
applikationen e-Curia (antalet användarkonton: 4 354 år 2017 jämfört med 3 599 
år 2016), samt det faktum att samtliga medlemsstater sedan 2016 använder e-Curia, 
vilket visar att allmänhetens medvetenhet om applikationen och dess fördelar har ökat. 
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Parlamentet instämmer dock med revisionsrätten att en eventuell tillämpning av ett fullt 
integrerat it-system skulle kunna öka effektiviteten i hanteringen av mål.

10. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Europeiska unionens rättsliga nätverk, som 
inbegriper medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar, vars 
samordning sköts av domstolen.
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