Előszó

2007-ben az Európai Közösség ötvenéves fennállásra tekintett vissza. Ebből az alkalomból
a közösségi intézmények egész évre kiterjedő rendezvénysorozatot szerveztek. A Bíróság
a maga részéről az ötvenedik évfordulót a 27 tagállam legfelsőbb bíróságainak elnökei,
valamint a Bíróság jelenlegi és volt tagjai részvételével megtartott konferencia keretében
ünnepelte meg. A Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti szoros együttműködés
tanúbizonyságaként e konferencia legfontosabb előadói éppen a tagállamok legfelsőbb
bíróságainak az elnökei voltak.
A 2007. esztendőt kétségtelenül az Európai Unió számára hatékonyabb jogalkotási és
igazgatási rendszer kialakítását célzó és a XXI. század elejének kihívásaival szemben az
Európai Unió felkészültségét biztosító Lisszaboni Szerződés aláírásának éveként is őrzi
meg majd az emlékezet. A Bíróságot érintő változás, hogy a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló hatáskörére vonatkozó,
jelenleg az EK-Szerződés IV. címében és az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében
megosztottan szereplő, ezáltal külön okmányokban foglalt rendelkezéseket az Európai
Unió működéséről szóló jövőbeni szerződés egyetlen címbe vonja össze. A Bíróság
hatáskörének az e területen jelenleg fennálló korlátozásai ezáltal nagyrészt megszűnnek.
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget érintő ügyek a
Bíróság számára minden bizonnyal komoly kihívást jelentenek majd, tekintettel azok
kényes jellegére, és az elbírálás különleges gyorsaságának az e területen jelentkező
szükségességére is. Ennek tükrében az Alapokmánynak és az eljárási szabályzatnak a
Tanács által 2007-ben elfogadott, az ilyen típusú ügyek elbírálására szánt sürgősségi
előzetes döntéshozatali eljárás bevezetésére irányuló módosításai olyan meghatározó
jelentőségű lépésnek bizonyulnak, amely megteremti a Bíróság számára az e kihívásoknak
való megfelelés lehetőségét.
A 2007. év történetébe tartozik az Elsőfokú Bíróság tagjainak részleges megújítása, valamint
négy tagjának a távozása is. Az intézmény csak üdvözölni tudja, hogy a Bíróság tagjainak a
2006-ban történt részleges megújításához hasonlóan a bírák kinevezésekor a tagállamok
kormányai figyelembe vették az intézmény stabilitása megőrzésének igényét, lehetővé
téve így az Elsőfokú Bíróság számára, hogy nehézségek nélkül folytathassa feladatait.
Végezetül említést érdemel, hogy az elmúlt év folyamán 1259 ügyben indult eljárás a
Bíróságot alkotó három igazságszolgáltatási fórum előtt, amely a legmagasabb szám az
intézmény eddigi történetében, és ez a közösségi jogviták számának növekedését jelzi.
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E jelentés oldalain az olvasó teljes körűen megismerheti az intézmény 2007. évi fejlődését
és tevékenységét. Az elmúlt évek gyakorlatához híven jelentős rész foglalkozik a Bíróság,
az Elsőfokú Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék igazságszolgáltatási tevékenységének
rövid, de teljes körű bemutatásával. Az igazságszolgáltatási tevékenység ismertetését
statisztikai adatok támasztják alá.

V. Skouris
a Bíróság elnöke
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