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Högtidlighållande av 60-årsjubiléet av Romfördragets undertecknande  

Uttalande från Europeiska unionens domstol i samband med det domarforum som samlar 
ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar 

Inom ramen för högtidlighållandet av 60-årsjubiléet av Romfördragets undertecknande anordnar 
Europeiska unionens domstol ett domarforum i vilket ordförandena för medlemsstaternas 
författningsdomstolar och högsta domstolar deltar. Domarformet äger rum i Luxemburg den 27 
och den 28 mars 2017. 

Domarforumets tema är: ”Nätverk för europeiska domstolar: en garanti för en kvalitativ 
rättskipning”. 

Det avslutande arbetsmötet kommer att direktsändas mellan klockan 17.00 och 18.00.  

 

I samband med detta högtidlighållande har Europeiska unionens domstol gjort följande 
uttalande: 

”Europeiska unionen utgör en union som bygger på rättsstatsprincipen och som inte bara har 

genomgått en betydande utvidgning utan även har fördjupats betydligt sedan Romfördraget 
undertecknades.  

60-årsjubileet av detta undertecknande ger oss tillfälle att betona vikten av den dialog som – i 
ständig förnyelse – förs mellan Europeiska unionens domstol och de nationella domstolarna, med 
respekt för deras enskilda rättskulturer och rättssystem samt för de språk som de uttrycker sig på.  

I denna anda har Europeiska unionens domstol samlat ordförandena för medlemsstaternas 
författningsdomstolar och högsta domstolar här i Luxemburg för att fördjupa nätverket för 
samarbete mellan domstolar, vilket är en förutsättning för att skapa ett verkligt europeiskt rättsligt 
område.  

Europeiska unionens domstolsnätverk består av de nationella domstolarna och EU-domstolen. EU-
domstolen vill betona att detta nätverk är av väsentlig betydelse för att upprätthålla och utveckla 
respekten för de grundläggande rättigheterna samt för de värderingar grundade på demokrati och 
rättsstatsprincipen som unionen bygger på.  

Europeiska unionens domstol kommer, i nära samarbete med de nationella domstolarna, att 
fortsätta att fullgöra sitt uppdrag enligt fördragen, det vill säga att garantera att rättsordningen 
respekteras av alla och gäller för alla samt att härigenom säkerställa de värderingar som är 
gemensamma för unionsmedborgarna och medlemsstaterna”. 

 

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen. 
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Program 

 

Måndag 27 mars 2017 

9.30   Invigning av domarforumet av domstolens ordförande K. Lenaerts  

9.40  Första arbetsmötet : ”Nätverk för europeiska domstolar: en garanti för en 
kvalitativ rättskipning”  

 Mötet leds av domstolens ordförande K. Lenaerts,  

Ämnet presenteras av J.-M. Sauvé, vice-ordförande vid Conseil d’État, 
Republiken Frankrike, och M. Szpunar, generaladvokat vid domstolen 

11.15   Andra arbetsmötet: ”Samarbetet mellan Europeiska unionens domstol och 
de nationella domstolarna”  

 Mötet leds av A. Tizzano, domstoloens vice-ordförande 

Ämnet presenteras av S. Denham, ordförande vid Irlands Högsta domstol, K. 
Rennert, ordförande vid Tysklands Högsta förvaltningsdomstol och A. Rosas, 
domare vid domstolen  

14.45  Tredje arbetsmötet ”Utmaningar med samarbete genom nätverk: skyddet för 
personuppgifter”  

 Mötet leds av R. Silva de Lapuerta, avdelningsordförande vid domstolen  

Ämnet presenteras av Carlos Lesmes Serrano, ordförande för Konungariket 
Spaniens Högsta domstol och M. Ilešič, avdelningsordförande vid domstolen 

17.00  Arbetet avslutas  

 ”Romfördraget 60 år: från ett marknadernas Europa till ett medborgarnas 
Europa”» 

” EU-domstolens bidrag till byggandet av Europa ”, av K. Lenaerts, 
domstolens ordförande 

”Tribunalens bidrag till byggandet av Europa ”, av M. Jaeger, tribunalens 
ordförande 

”En urspungsmedlemsstats perspektiv”, av P. Grossi, ordförande för 
Republiken Italiens författningsdomstol  

”En senare ansluten medlemsstats perspektiv”, av R. Norkus, ordförande för 
Litauens Högsta domstol 

Tisdag 28 mars 2017 

8.45  Presentation av mål C-490/16, A.S. och C-646/16, Jafari av L. Bay Larsen, 
avdelningsordförande vid domstolen 

9.30  Besök vid den muntliga förhandlingen i mål C-490/16, A.S. och mål C-646/16, 
Jafari, inför domstolen, stora avdelningen (Grande salle d’audience, andra 
våningen i Palais) 
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