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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Rekommendation 1 – Inkludera längre störningar i verksamheten och 

interinstitutionellt samarbete i kontinuitetsplanerna 

EU-domstolen godtar rekommendationen. 

EU-domstolens kontinutitetsplan innefattade redan scenarier för längre 

avbrott i verksamheten, såsom i fall av en pandemi. EU-domstolen 

välkomnar därför den första rekommendationen som den har börjat 

genomföra, och kommer att bibehålla denna praxis vid framtida 

uppdateringar av sin kontinuitetsplan. 

EU-domstolen är dessutom villig att delta i och främja interinstitutionellt 

utbyte för att formalisera interinstitutionellt samarbete i krislägen, eftersom 

det nära samarbete som ägde rum i olika forum under pandemin visat sig 

vara särskilt värdefullt. 

 

Rekommendation 2 – Vidareutveckla digitaliseringen av administrationen 

EU-domstolen godtar rekommendationen.  

EU-domstolen är stolt över de framsteg som den redan har gjort inom de 

områden som omfattas av denna rekommendation. Dessa framsteg har 

gjorts tack vare EU-domstolens robusta IT-system, dess innovationsförmåga 

och påskyndandet av de ambitiösa digitaliseringsåtgärder som inletts före 

krisen.  
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E-fakturering ingick i EU-domstolens standardprocesser före krisen och 

visar fortsatt starkt tillväxt. EU-domstolen har på samma sätt infört 

ARES/Han i sina arbetsflöden och utsträckt systemet till att omfatta samtliga 

administrativa avdelningar, vilka därigenom erbjuds smidig tillgång till e-

underskrifter (inbegripet kvalificerade e-underskrifter). Beträffande den 

dömande verksamheten ska det framhållas att kvalificerade e-underskrifter 

används sedan april 2022. 

EU-domstolen har för avsikt att konsolidera detta arbete, vilket visar dess 

åtagande att fullt ut ta tillvara på de möjligheter som digitalisering medför 

för samtliga delar av verksamheten. 

 

Rekommendation 3 – Bedöma lämpligheten av nya arbetssätt mot 

bakgrund av den situation som råder efter covid-19 

EU-domstolen godtar denna rekommendation. 

EU-domstolen har inom den dömande verksamheten dragit lärdomar av de 

distansarbetsmetoder som följde av krisen, i synnerhet beträffande 

plädering på distans och införandet av webbsändningar från muntliga 

förhandlingar (sedan april 2022). 

Inom den administrativa verksamheten har EU-domstolen hanterat några 

aspekter av distansarbete, efter att ha bedömt effektiviteten och den 

potentiella inverkan på arbetsbelastningen (till exempel rationalisering och 

optimering av den utbredda användningen av e-post som följer av 

distansarbete). 

EU-domstolen har valt en fastighetspolicy som visat sig var mycket effektiv 

och som innebär att den på ett flexibelt och överlagt sätt kan ta ställning till 

framtida förändringar som, mot bakgrund av de nya arbetsmetoderna, 

skulle kunna anses vara lämpliga. EU-domstolen kommer att fortsätta att 

följa effekterna av de nya arbetsmetoderna och anpassa sin policy om det 

är påkallat. 

EU-domstolen har i detta sammanhang börjat fundera på hur inverkan av 

de nya arbetsmetoderna ska kunna tas i beaktande på ett så exakt och 

effektivt sätt som möjligt i förhållande till dess miljöpolicy. EU-domstolen 
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kommer att fortsätta med detta arbete i förberedelse inför dess Emas-

registrering 2022. 
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