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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że wykonanie budżetu na rok budżetowy 2018 charakteryzuje się bardzo 
wysokim wskaźnikiem wykorzystania ostatecznych środków (99,18 %), wyższym niż 
w 2017 r. (98,69 %);

2. stwierdza, że budżet TSUE ma charakter czysto administracyjny, ponieważ ok. 75 % 
środków przeznacza się na opłacenie personelu zatrudnionego w instytucji, natomiast 
resztę – na budynki, meble, technologie informacyjne i różne wydatki operacyjne;

3. podkreśla, że w sprawozdaniu rocznym za 2018 r. – podobnie jak w poprzednich 
sprawozdaniach od 2010 r. – Trybunał Obrachunkowy nie przedstawił żadnych uwag 
dotyczących TSUE;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że średni czas trwania postępowań w Trybunale 
Sprawiedliwości uległ w 2018 r. skróceniu (15,7 miesiąca w porównaniu z 16,4 
miesiąca w 2017 r.), ale wyraża zaniepokojenie znacznym wydłużeniem średniego 
czasu trwania postępowań w Sądzie (20 miesięcy w porównaniu z 16,3 miesiąca 
w 2017 r.), choć wzrost ten można częściowo uzasadnić tym, że w 2018 r. 
rozstrzygnięto kilka bardzo obszernych i złożonych spraw dotyczących konkurencji;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości i Sąd, które wchodzą 
w skład TSUE, zamknęły w 2018 r. łącznie 1769 spraw, co świadczy o ich rekordowej 
wydajności i potwierdza ogólną tendencję zdecydowanego wzrostu działalności 
sądowej w latach 2012–2018;

6. z zadowoleniem przyjmuje stały wzrost liczby użytkowników aplikacji e-Curia (liczba 
założonych kont: 4 865 w 2018 r., w porównaniu z 4 354 w 2017 r.) oraz fakt, że od 
2016 r. wszystkie państwa członkowskie korzystają z serwisu e-Curia, co pokazuje, że 
znacznie wzrosła świadomość społeczeństwa co do istnienia aplikacji oraz płynących 
z niej korzyści; podkreśla, że w przypadku Sądu serwis e-Curia jest od 1 grudnia 2018 r. 
jedynym sposobem wymiany pism procesowych między przedstawicielami stron 
a instytucją;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że – jak wynika z uwag Trybunału Obrachunkowego 
zawartych w sprawozdaniu specjalnym nr 14/2017 – rozpoczęto już wstępne prace nad 
wdrożeniem w pełni zintegrowanego systemu zarządzania sprawami w celu znacznego 
ograniczenia liczby narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez TSUE do 
zarządzania działalnością sądową; podkreśla, że taki system znacznie przyczyni się do 
poprawy skuteczności zarządzania sprawami przez TSUE;

8. podkreśla utworzenie koordynowanej przez Trybunał Sprawiedliwości „Sieci Sądowej 
Unii Europejskiej”, obejmującej trybunały konstytucyjne i sądy najwyższe państw 
członkowskich;
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9. odnotowuje wewnętrzną reorganizację struktury administracyjnej instytucji 
przeprowadzoną w 2018 r., w wyniku której obecnie obowiązuje podział na trzy 
dyrekcje generalne (zamiast czterech): Dyrekcję Generalną ds. Administracji, Dyrekcję 
Generalną ds. Wielojęzyczności i Dyrekcję Generalną ds. Informatyki; celem tej 
reorganizacji jest stworzenie znaczącej synergii i lepsze dostosowanie wydziałów TSUE 
do wymogów działalności sądowej tej instytucji;

10. zastanawia się jednak, czy rzeczywiście była potrzebna reforma, która doprowadziła do 
podwojenia liczby sędziów Sądu i którą otwarcie zakwestionował były sędzia Franklin 
Dehousse (tygodnik „Le Jeudi”, wydanie z 30 kwietnia 2019 r.) oraz Trybunał 
Obrachunkowy; zdaniem Trybunału przed wejściem w życie reformy, w 2016 r., Sąd 
podjął działania mające na celu zmniejszenie „znacznej liczby zaległych spraw” 
(sprawozdanie specjalne z 2017 r. pt. „Przegląd wyników dotyczący zarządzania 
sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, s. 48, pkt 90); w 
związku z tym przypomina za Trybunałem Obrachunkowym, że w trosce o prawidłowe 
zarządzanie środkami publicznymi „[d]o dnia 26 grudnia 2020 r. Trybunał 
Sprawiedliwości musi sporządzić sprawozdanie z funkcjonowania Sądu dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, obejmujące (...) potrzebę i efektywność zwiększenia 
liczby sędziów do 56” (cytowane sprawozdanie specjalne z 2017 r., s. 15, przypis 13).


