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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. constată că execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 prezintă o rată foarte 
ridicată de utilizare a creditelor finale (99,18 %), mai ridicată decât rata din 2017 
(98,69 %);

2. constată că bugetul CJUE este pur administrativ, cheltuielile fiind dedicate în proporție 
de circa 75 % personalului instituției, iar restul, clădirilor, mobilierului, tehnologiilor 
informației și diverselor cheltuieli de funcționare;

3. subliniază faptul că, în raportul său anual pe 2018, Curtea de Conturi nu a făcut nicio 
observație cu privire la CJUE, așa cum a fost cazul începând din 2010;

4. salută faptul că durata medie a procedurilor în cadrul Curții de Justiție a scăzut în 2018 
(15,7 luni, comparativ cu 16,4 luni în 2017), dar este preocupat, în ceea ce privește 
Tribunalul, de faptul că durata medie a procedurilor a crescut semnificativ (20 de luni 
față de 16,3 luni în 2017), chiar dacă acest lucru se poate explica parțial prin faptul că 
mai multe cauze în materie de concurență au fost soluționate în 2018, volumul și 
complexitatea acestor proceduri fiind considerabile;

5. salută faptul că, împreună, cele două instanțe care compun CJUE au închis 1 769 de 
cauze în 2018, ceea ce reprezintă o productivitate record și confirmă o tendință generală 
de creștere puternică a activității judiciare în perioada 2012-2018;

6. salută creșterea constantă a numărului de accesări ale aplicației e-Curia (număr de 
conturi de acces - 4 865 în 2018, față de 4 354 în 2017) și faptul că, începând cu 2016, 
toate statele membre utilizează „e-Curia”, ceea ce arată că a fost îmbunătățit în mod 
eficace gradul de conștientizare al publicului cu privire la existența și beneficiile 
aplicației respective; subliniază că, în cadrul Tribunalului, e-Curia a devenit singurul 
mijloc de schimb între reprezentanții părților și Tribunal începând cu 1 decembrie 2018;

7. salută faptul că, în conformitate cu observațiile formulate de Curtea de Conturi în 
Raportul său special nr. 14/2017, au început deja lucrările pregătitoare pentru punerea în 
funcțiune a unui sistem de gestionare a cauzelor complet integrat în scopul de a reduce 
în mod semnificativ numărul de instrumente informatice utilizate de CJUE în vederea 
administrării activităților judiciare; subliniază că un astfel de sistem va avea o 
contribuție semnificativă la îmbunătățirea eficienței gestionării dosarelor de către CJUE;

8. subliniază crearea „Rețelei Judiciare a Uniunii Europene”, care include curțile 
constituționale și curțile supreme ale statelor membre, a cărei coordonare este asigurată 
de Curtea de Justiție;

9. ia act de reorganizarea internă a structurii administrative a instituției, realizată în 2018; 
ea este organizată în prezent în trei direcții generale, în loc de patru, Direcția Generală 
Administrație, Direcția Generală Multilingvism și o Direcție Generală Informare; 
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obiectivul este de a crea sinergii importante și de a alinia mai bine serviciile CJUE la 
cerințele activității sale judiciare;

10. se întreabă totuși cu privire la necesitatea reformei care a condus la dublarea numărului 
de judecători ai Tribunalului, care a fost pusă sub semnul întrebării în mod deschis de 
către fostul judecător Franklin Dehousse (în publicația „Le Jeudi”, 30 aprilie 2019) și de 
către Curtea de Conturi, care a constatat că Tribunalul începuse să reducă stocul 
„considerabil de cauze care se acumulase (...) până la sfârșitul anului 2016” înainte să 
intre în vigoare reforma (Raportul special nr. 14/2017 „Examinarea performanței în 
materie de administrare a cauzelor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, pagina 48 
punctul 90); reamintește, în acest context, așa cum a reamintit și Curtea de Conturi, că, 
în ideea unei bune gestionări a fondurilor publice, „ până la 26 decembrie 2020, Curtea 
de Justiție trebuie să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport 
cu privire la funcționarea Tribunalului, care să acopere (...) necesitatea și eficacitatea 
suplimentării numărului de judecători la 56” (Raportul special nr. 14/2017, citat mai 
sus, pagina 15 nota de subsol 13).


