Предговор

През 2007 г. се навършиха петдесет години от създаването на Европейската общност.
По този повод общностните институции организираха редица събития през годината.
Съдът от своя страна отбеляза петдесетгодишнината на Европа, като организира
семинар, в който се включиха председателите на върховните съдилища на 27-те
държави-членки, както и настоящи и бивши членове на Съда. По време на този
семинар, свидетелстващ за тясното сътрудничество, което Съдът поддържа с
националните юрисдикции, се изказваха главно председателите на върховните
съдилища на държавите-членки.
Несъмнено 2007 г. ще бъде запомнена и като годината на подписване на Договора от
Лисабон, чиято цел е да осигури на Европейския съюз по-ефикасни законодателни и
административни структури, с помощта на които той да посрещне предизвикателствата
в началото на ХХІ век. Що се отнася до Съда, разпоредбите относно неговите
правомощия в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, засега
разпръснати, тъй като се съдържат в дял IV от Договора за ЕО и в дял VI от Договора
за Европейския съюз, са обединени в един и същи дял в бъдещия договор относно
функционирането на Европейския съюз. Повечето от настоящите ограничения на
неговите правомощия в разглежданата област ще отпаднат.
Делата относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие без съмнение
представляват голямо предизвикателство за Съда както поради чувствителния си
характер, така и поради особената бързина, която се изисква за тяхното разглеждане.
От тази гледна точка приемането през 2007 г. от Съвета на измененията на Статута и
на Процедурния правилник, чиято цел е да се въведе спешно преюдициално
производство за разглеждане на този вид дела, представлява решителен етап,
позволяващ на Съда да посрещне това предизвикателство.
През 2007 г. частично бе подменен съставът на Първоинстанционния съд и бяха
прекратени функциите на четирима негови членове. Институцията е удовлетворена
от факта, че както при частичната подмяна на състава на Съда през 2006 г., така и при
назначаването на съдиите правителствата на държавите-членки взеха предвид
стремежа да се запази стабилността на институцията, като по този начин позволиха
на Първоинстанционния съд да продължи да изпълнява своята мисия без
затруднения.
Накрая следва да се отбележи, че през изминалата година пред трите юрисдикции,
които съставят Съда на Европейските общности, бяха заведени 1 259 дела, което е
най-големият брой дела в историята на институцията и доказателство за увеличаването
на броя на свързаните с общностното право дела.
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В настоящия доклад читателят ще намери пълно изложение на развитието и на
дейността на институцията през 2007 г. Както в предходните години, съществена част
е посветена на кратки, но изчерпателни изложения на същинската правораздавателна
дейност на Съда, на Първоинстанционния съд и на Съда на публичната служба.
Представянето на правораздавателната дейност е подкрепено със статистически
данни.

V. Skouris
Председател на Съда
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