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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad 2017 finansiniais metais vykdant biudžetą panaudota labai 
didelė galutinė asignavimų suma (98,69 proc.), didesnė kaip 2016 m. (98,23 proc.);

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) turi užtikrinti 
nepriekaištingos kokybės teisingumo vykdymą ir tai daryti per pagrįstą laiką, be to, 
veikdamas kaip ES institucija, ESTT taip pat turi užtikrinti kuo efektyvesnį ir 
veiksmingesnį turimų viešųjų lėšų panaudojimą pagal patikimo finansų valdymo 
principus;

3. pabrėžia, kad ESTT biudžetą sudaro tik administracinės išlaidos, t. y. apytiksliai 
75 proc. biudžeto skiriama institucijos darbuotojams, o likusios lėšos skiriamos pastatų, 
baldų, informacinių technologijų ir įvairioms veiklos išlaidoms;

4. pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principas turėtų būti taikomas 
ne tik Teisingumo Teismo biudžetui apskritai, bet turėtų apimti konkrečių, 
išmatuojamų, pasiekiamų, aktualių, per nustatytą laiką įvykdytinų tikslų, taikytinų 
atskiriems departamentams, skyriams ir personalo metiniams planams, nustatymą, taip 
pat atitinkamų institucijos sąmatoms sudaryti reikiamų rodiklių nustatymą; todėl ragina 
Teisingumo Teismą vykdant savo veiklą plačiau taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto 
sudarymo principą;

5. pažymi, kad savo 2017 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nepateikė pastabų, 
susijusių su ESTT, o jų būdavo nuo 2010 m.; 

6. pažymi, kad savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2017 „Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo bylų valdymo veiksmingumo peržiūra“, paskelbtoje 2017 m. rugsėjo mėn., 
Audito Rūmai pripažino svarbius organizacinius ir procedūrinius veiksmus, kurių ėmėsi 
Teisingumo Teismas, kad padidintų veiksmingą bylų nagrinėjimą; 

7. pažymi, kad Audito Rūmai taip pat pasiūlė tolesnio tobulinimo būdus, visų pirma įdiegti 
integruotą bylų valdymo sistemą;

8. teigiamai vertina Audito Rūmų rekomendaciją, kad ESTT turėtų apsvarstyti galimybę 
taikyti aktyvesnio bylų valdymo procedūras, grindžiamas individualiu požiūriu ir 
realiais terminais, tuo pačiu metu atidžiai stebėti, kaip panaudojama darbo jėga, ir 
taikyti papildomus administracinių procedūrų supaprastinimo metodus;

9. pažymi, kad lankstesnis esamų teisės referentų paskirstymas galėtų daryti teigiamą 
poveikį bendram Teisingumo Teismo efektyvumui;

10. pažymi, kad abiejų teismų, sudarančių ES Teisingumo Teismą, 2017 m. statistika 
patvirtino pastaraisiais metais pastebimą tendenciją, susijusią su vidutiniška bylos 
nagrinėjimo trukme, kuri išlieka patenkinama tiek Bendrajame Teisme, kuriame dėl 
didesnių pastangų siekti efektyvumo atsirado galimybių dar labiau sumažinti šią trukmę 
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(ji vidutiniškai sutrumpėjo 2,4 mėnesio, palyginti su 2016 m., ir 10,6 mėnesio, palyginti 
su 2013 m.), tiek Teisingumo Teisme, kuriame vidutiniška bylos nagrinėjimo trukmė, 
susijusi su prašymais priimti prejudicinį sprendimą, išliko trumpesnė kaip 16 mėnesių 
(2017 m. ji siekė 15,7 mėnesio) ir ši trukmė tik šiek tiek padidėjo, palyginti su 2016 m. 
(0,7 mėnesio), dėl to, kad buvo pateikti paaiškinti kai kurie itin sudėtingi teisės aktai;

11. teigiamai vertina Audito Rūmų rekomendaciją, kad terminai turėtų būti toliau tikslinami 
atsižvelgiant į kiekvienos rūšies procedūros konkretų pobūdį ir bylų sudėtingumą;

12. palankiai vertina tai, kad bendrai minėti du teismai, sudarantys ESTT, 2017 m. baigė 
nagrinėti 1594 bylas ir patvirtino bendrą labai didelio teisminio aktyvumo padidėjimo 
tendenciją 2010–2017 m. laikotarpiu, taip pat pabrėžia šios tendencijos, kuri, tikėtina, 
tęsis ir ateityje, svarbą;

13. daro išvadą, kad ESTT galėtų toliau gerinti šiuos teigiamus rezultatus ir šiuo tikslu 
apsvarstyti galimybę pereiti prie aktyvesnio individualaus bylų valdymo, taikyti 
konkrečius terminus ir stebėti, kaip faktiškai naudojami pasamdyti žmogiškieji ištekliai; 
pabrėžia, kad veiklos rezultatų vertinimas remiantis šiuo pagrindu, užuot naudojus 
orientacinius terminus, kurių paprastai turi būti paisoma, padėtų gauti vadovybei 
informacijos apie problematiškas bylas ir geros praktikos aspektus; pabrėžia, kad ši 
informacija taip pat galėtų būti naudojama siekiant gerinti atsiskaitymą už veiklos 
rezultatus, kad būtų sustiprinta atskaitomybė, suteikiamos įžvalgos apie tinkamą ESTT 
veikimą ir apie jo turimų išteklių naudojimą;

14. palankiai vertina tai, kad nuolat daugėja prieigų prie taikomosios programos „e-Curia“ 
(prieigos prie paskyros skaičiai – 4354 2017 m., palyginti su 3599 2016 m.), ir tai, kad 
nuo 2016 m. visos valstybės narės naudojasi taikomąja programa „e-Curia“, o tai 
parodo, jog veiksmingai padidėjo visuomenės informuotumas apie tai, kad esama tokios 
taikomosios programos, ir apie jos teikiamus privalumus; vis dėlto sutinka su 
pastabomis, kurias pareiškė Audito Rūmai, kad, galbūt, įdiegus visiškai integruotą IT 
sistemą, galėtų padidėti bylų valdymo veiksmingumas;

15. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, priešingai nei susijusios teisėtumo, reagavimo ar 
skaidrumo sąvokos, atskaitomybė iki šiol nebuvo labai svarbi formuluojant Teisingumo 
Teismo įgaliojimus;

16. palankiai vertina tai, kad sukurtas Europos Sąjungos teisminis tinklas, apimantis 
valstybių narių konstitucinius ir aukščiausiuosius teismus, ir Teisingumo Teismas 
vykdo jo koordinavimą;

17. mano, jog nepaprastai svarbu, kad Sąjungos institucijos atstovautų ES piliečiams, ir 
atitinkamai atkreipia dėmesį į Parlamento ir Tarybos nustatyto tikslo užtikrinti tolygų 
vyrų ir moterų atstovavimą skiriant Bendrojo Teismo teisėjus svarbą.
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