
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

KÜLÖN JELENTÉSÉRE 

„AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS A COVID19: A GYORS VÁLASZOK ELLENÉRE 

MÉG MINDIG AKAD KIHÍVÁS A VÁLSÁG-DIKTÁLTA INNOVÁCIÓ ÉS 

RUGALMASSÁG ELŐNYEINEK LEGHATÉKONYABB KIHASZNÁLÁSA TERÉN” 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

1. ajánlás – A hosszútávú működési zavarok és az intézményközi 

együttműködés figyelembevétele az üzletmenet folytonossági tervekben 

Az Európai Unió Bírósága elfogadja az ajánlást. 

Mivel az üzletmenet folytonossági tervei már tartalmaztak forgatókönyveket 

a hosszútávú működési zavarok – például világjárványok – esetére, a Bíróság 

kedvezően fogadja az első ajánlást, amelynek végrehajtását már meg is 

kezdte, és e gyakorlatot az üzletmenet folytonossági terveinek jövőbeni 

napra késszé tételekor is fenntartja. 

Ezenfelül a Bíróság készen áll arra, hogy részt vegyen minden olyan 

intézményközi eszmecserében, illetve elősegítse azt, amelynek célja az 

intézményközi együttműködés kereteinek kialakítása válsághelyzetek 

esetére, hiszen az az intenzív együttműködés, amelyre a járvány ideje alatt 

különféle fórumokon keresztül sor került, különösen értékesnek bizonyult. 

 

2. ajánlás – Az adminisztratív szolgálatok digitalizációjának 

továbbfejlesztése 

A Bíróság elfogadja ezt az ajánlást.  

A Bíróság büszke arra, hogy informatikai rendszere stabilitásának, innovációs 

készségének és a már válságot megelőzően elindított, nagyratörő 

digitalizációs kezdeményezései felgyorsulásának köszönhetően számottevő 

haladást ért el az ezen ajánlásban szereplő területeken. 

Az elektronikus számlázás már a válság előtt is részét képezte a Bíróság 

rendes eljárásainak, és továbbra is gyorsuló fejlődést mutat. Ugyanezen 
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indíttatásból a Bíróság bevezette munkamenetébe az ARES/Han t, és 

kiterjesztette annak használatát az összes adminisztratív egységnél, ezáltal 

könnyű hozzáférést kínál számukra az elektronikus aláíráshoz (ideértve a 

minősített aláírást is). Ami az igazságszolgáltatási tevékenységet illeti, 

érdemes megemlíteni, hogy a minősített elektronikus aláírást 2022 áprilisa 

óta alkalmazzák. 

A Bíróság tovább kívánja erősíteni e megközelítést, amely minden 

tevékenysége kapcsán a digitalizáció jelentette lehetőségek megragadása 

melletti elkötelezettségét mutatja. 

 

3. ajánlás – Az új munkamódszerek megfelelőségének értékelése a 

Covid19 világjárványt követő időszakban 

A Bíróság elfogadja az ajánlást. 

Az igazságszolgáltatás területén a Bíróság levonta a tanulságokat a 

válsághelyzetből eredő távmunka gyakorlatát illetően, különösen (2022 

áprilisától kezdve) a tárgyalásokon való távrészvétel és a tárgyalások 

internetes közvetítésének alkalmazása tekintetében. 

Az adminisztráció terén a Bíróság szintén fontolóra vett néhány távmunkával 

kapcsolatos szempontot, miután értékelte azok hatékonyságát és esetleges 

kihatását a munkateherre (például a távoli munkavégzésből eredő, fokozott 

email használat észszerűsítése és optimizálása). 

A Bíróság ingatlanpolitikája igen hatékony, és biztosítja, hogy a jövőben is 

képes legyen bármely olyan változást – megfontoltan, ugyanakkor agilisan – 

kezelni, amely az új munkamódszerek révén kialakult helyzetre figyelemmel 

megfelelőnek tűnik. A Bíróság továbbra is nyomon követi ezen új módszerek 

hatását, és politikáját ezekhez igazítja. 

Ennek kapcsán a Bíróság megkezdte annak vizsgálatát, hogy miként vegye a 

lehető legpontosabban és leghatékonyabban figyelembe ezen új 

munkamódszerek hatását a környezetvédelmi politika keretében, és EMAS-

regisztrációjának 2022-es megújítására készülve ezt a jövőben is folytatja. 
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