RĂSPUNSURILE CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE LA RAPORTUL
SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
„INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE ȘI COVID-19: RĂSPUNSUL A FOST
RAPID, DAR ÎNCĂ EXISTĂ PROVOCĂRI CU CARE TREBUIE SĂ NE
CONFRUNTĂM PENTRU A VALORIFICA LA MAXIMUM INOVAREA ȘI
FLEXIBILITATEA DETERMINATE DE CRIZĂ”

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandarea 1 – Includerea perturbărilor pe termen lung și a cooperării
interinstituționale în planurile de continuare a activității
CJUE acceptă recomandarea.
Întrucât planul său de continuare a activității a inclus deja scenarii privind
perturbările pe termen lung, precum în cazul unei pandemii, CJUE salută
această primă recomandare, pe care a început să o implementeze, și va
menține această practică în actualizările viitoare ale planului său de
continuare a activității.
În plus, CJUE este deja pregătită să participe la orice schimb interinstituțional
care are drept scop formalizarea cooperării interinstituționale în cazul unei
crize și să promoveze orice asemenea schimb, întrucât cooperarea intensă
care a avut loc în diferite forme în timpul pandemiei s-a dovedit deosebit de
valoroasă.

Recomandarea 2 – Dezvoltarea în continuare a digitalizării serviciilor
administrative
CJUE acceptă această recomandare.
CJUE se mândrește, datorită robusteții sistemului său IT, a capacității sale de
inovare și a accelerării inițiativelor ambițioase de digitalizare lansate înainte
de criză, că a realizat deja progrese în domeniile vizate de prezenta
recomandare.
Recurgerea la facturarea electronică făcea deja parte din procesele standard
ale CJUE înainte de criză și continuă să progreseze rapid. Prin același token,

CJUE a introdus ARES/Han în fluxurile sale de lucru și l-a extins la toate
serviciile administrative, oferindu-le astfel un acces rapid la semnătura
electronică (inclusiv calificată). În ceea ce privește activitatea jurisdicțională,
merită menționat faptul că semnătura electronică calificată a devenit
operațională din luna aprilie 2022.
CJUE intenționează să consolideze această abordare, care demonstrează
angajamentul său de a valorifica oportunitățile oferite de digitalizare în
cadrul tuturor activităților sale.

Recomandarea 3 – Evaluarea caracterului adecvat al noilor modalități de
muncă în contextul post-COVID-19
CJUE acceptă recomandarea.
În domeniul jurisdicțional, CJUE a desprins învățămintele din practicile de
muncă de la distanță ca urmare a crizei, în special în privința utilizării
pledoariei de la distanță sau a introducerii difuzării în streaming a ședințelor
(din luna aprilie 2022).
În contextul funcțiilor sale administrative, CJUE a abordat de asemenea
anumite aspecte ale telemuncii, după ce a evaluat eficiența acesteia și
impactul potențial asupra volumului de muncă (de exemplu, raționalizarea și
optimizarea recurgerii extinse la mesaje electronice care rezultă din munca
de la distanță).
Politica imobiliară aleasă de CJUE se dovedește foarte eficientă și garantează
că va putea lua în considerare, cu serenitate și agilitate, orice schimbări în
viitor care ar putea fi considerate adecvate situației create de noile metode
de muncă. CJUE va continua să monitorizeze efectul unor astfel de noi
modalități și își va adapta politica în mod corespunzător.
În acest context, CJUE a început să reflecteze la modul în care să țină seama
de impactul acestor noi metode de muncă în cel mai precis și eficient mod
posibil în contextul politicii sale de mediu și va continua acest lucru
pregătindu-se pentru reînnoirea înregistrării sale EMAS în anul 2022.
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