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ENNAKKORATKAISUMENETTELYÄ KÄSITTELEVÄ KESKUSTELUTILAISUUS 
JÄSENVALTIOIDEN PERUSTUSLAKITUOMIOISTUINTEN JA KORKEIMPIEN 

OIKEUSASTEIDEN PRESIDENTEILLE 

Ennakkoratkaisumenettelyn kehittäminen 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin järjestää 30. – 31.3.2009 jäsenvaltioiden 
perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeusasteiden presidenteille ennakkoratkaisumenettelyä 
käsittelevän keskustelutilaisuuden, jonka tarkoituksena on vaihtaa näkemyksiä siitä, miten 
ennakkoratkaisumenettelyä voitaisiin parantaa. Keskustelutilaisuuden ohjelmaa laadittaessa on otettu 
huomioon ne arvioinnit ja ehdotukset, jotka sisältyvät Association des Conseils d’État et des 
Juridictions administratives suprêmes de l’Union européennen asettaman työryhmän 
ennakkoratkaisumenettelyä koskevaan raporttiin. 
 
Jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen välinen yhteistyö on eräs 
yhteisön oikeuden tukipilareista. Perustamissopimusten sisältämän ennakkoratkaisumekanismin 
ansiosta kansallinen tuomioistuin voi kääntyä yhteisöjen tuomioistuimen puoleen kun yhteisön 
oikeuden tulkinta tai yhteisön oikeuden säädöksen pätevyys tai pätemättömyys on ratkaistava ennen 
kuin kansallinen tuomioistuin voi ratkaista sen käsiteltävänä olevan asian. 
Ennakkoratkaisumenettely, jolla yksityisille oikeussubjekteille yhteisön oikeudesta tulevat oikeudet 
voidaan turvata ja jonka avulla yhteisöjen tuomioistuin voi varmistaa, että perustamissopimuksia 
tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia, on yhteisön oikeusjärjestyksen kulmakivi. 
 
Keskustelutilaisuus pidetään yhteisöjen tuomioistuimen vanhan oikeuspalatsin suuressa 
istuntosalissa. 
 
Keskustelutilaisuuden yhteydessä avataan myös 30.3.2009 kello 18.00 vanhan oikeuspalatsin 
sisääntuloaulassa valokuvanäyttely, joka esittelee jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja 
korkeimpien oikeusasteiden rakennuksia. Valokuvanäyttely, joka on toteutettu jäsenvaltioiden 
perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeusasteiden ystävällisellä myötävaikutuksella, 
esittelee niiden käytössä olevien rakennusten arkkitehtuurin monimuotoisuuden ja rikkauden. 
 

 

 



Akkreditoinnin voi saada yhteisöjen tuomioistuimen tiedotusyksiköstä palauttamalla 
liitteenä olevan lomakkeen viimeistään 27.3.2009 klo 12.00 (CET) 

 

Tämä lehdistötiedote on saatavissa seuraavilla kielillä: kaikki kielet 
 

 Tämä lehdistötiedote on myös Internetissä 
http://curia.europa.eu/fi/actu/communiques/index.htm 

Lisätietoja: Gitte Stadler 
Puh. +352 4303 3127, faksi +352 4303 3656  

 



KÄYTÄNNÖN OHJEITA 
 
 
Lehdistön käytettävissä on oma toimistolaittein (puhelin ja Wi-Fi) varustettu lehdistötila. 

Pyydämme teitä ottamaan huomioon seuraavat seikat: 

 

• yleisöä pyydetään istumaan hiljaa paikallaan koko keskustelutilaisuuden ajan 

• matkapuhelinten tai muiden kovaäänisten elektronisten laitteiden käyttö ei ole 
sallittua keskustelutilaisuuden aikana 

• salamavalojen ja muun lisävalaistuksen käyttö ei ole sallittua 

• kuvaajat eivät saa liikkua istuntosalissa istunnon aikana 

• jos erittäin suuri määrä kuvaajia haluaa osallistua istuntoon, kameroiden määrää 
on rajoitettava ja perustetaan ns. pooli. 



AKKREDITOINTIPYYNTÖ 

Akkreditointipyyntö on lähetettävä sähköpostitse viimeistään 27.3.2009 klo 12.00 (CET) 
osoitteeseen christine.verneau@curia.europa.eu 

Aihe: Ennakkoratkaisumenettelyä käsittelevä keskustelutilaisuus jäsenvaltioiden 
perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeusasteiden presidenteille 

Lisätietoja: tiedotusyksikkö 
Puh. +352 4303 2035 

 

Nimi: 

Yhteisö: 

Tiedotusväline: 

Henkilöiden lukumäärä: 

Yhteystiedot:  
Puhelin: 
Faksi: 
Sähköposti: 

Valokuvaus- / filmauspyyntö (tarpeeton yliviivataan) 

KYLLÄ / EI 

 
� Osallistun keskustelutilaisuuteen 30.-31.3.2009  
� En osallistu keskustelutilaisuuteen 30.-31.3.2009 

------------------------------------------------------------------ 
� Osallistun valokuvanäyttelyn avajaisiin 30.3.2009  
� En osallistu valokuvanäyttelyn avajaisiin 30.3.2009  
------------------------------------------------------------------------------------- 
� Osallistun tuomioistuimen uuden oikeuspalatsin vierailuun30. tai 31.3.2009  
� En osallistu tuomioistuimen uuden oikeuspalatsin vierailuun 30. tai 31.3.2009 
 

Hakemuksenne on hyväksytty, jollei tuomioistuin muuta ilmoita viimeistään kaksi päivää 
ennen istuntoa. 


