Predgovor

Leto 2007 je zaznamovala petdesetletnica obstoja Evropske skupnosti. Ob tej priložnosti
so institucije Skupnosti vse leto organizirale vrsto prireditev. Sodišče je petdesetletnico
Evrope proslavilo z organiziranjem simpozija, na katerem so se zbrali predsedniki vrhovnih
sodišč 27 držav članic ter sedanji in nekdanji člani Sodišča. Na tem simpoziju, ki je dokaz
tesnega sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, so bili glavni govorniki
predsedniki vrhovnih sodišč držav članic.
Leto 2007 bo nedvomno ostalo zapisano v spomin kot leto podpisa Lizbonske pogodbe,
katere namen je zagotoviti, da bo imela Evropska unija učinkovitejšo zakonodajno in
upravno strukturo ter da se bo lažje spoprijela z izzivi začetka 21. stoletja. Glede Sodišča
naj omenim, da so določbe o njegovi pristojnosti v okviru območja svobode, varnosti in
pravice, ki so zdaj uvrščene delno pod naslov IV Pogodbe ES in delno pod naslov VI
Pogodbe o Evropski uniji, združene pod istim naslovom prihodnje pogodbe o delovanju
Evropske unije. Večina obstoječih omejitev njegove pristojnosti na zadevnem področju
bo prenehala veljati.
Zadeve, za katere se uporabljajo določbe o območju svobode, varnosti in pravice, so
nedvomno velik izziv za Sodišče tako zaradi njihove občutljivosti kot zaradi zahteve po
posebej hitri obravnavi. Zato je to, da je Svet leta 2007 sprejel spremembe Statuta in
Poslovnika, ki zadevajo uvedbo nujnega postopka predhodnega odločanja in so
namenjene obravnavanju takih zadev, odločilen korak, ki Sodišču omogoča, da se
spoprime s tem izzivom.
Leto 2007 je zaznamovala tudi delna zamenjava članov Sodišča prve stopnje in odhod štirih
njegovih članov. Po zgledu delne zamenjave članov Sodišča leta 2006 so vlade držav članic
pri imenovanju sodnikov upoštevale skrb za ohranitev stabilnosti institucije in Sodišču prve
stopnje tako omogočile, da je še naprej neovirano izpolnjevalo svojo nalogo.
Na koncu naj navedem, da je bilo v preteklem letu pri treh sodiščih, ki sestavljajo Sodišče,
vloženih 1259 zadev, kar je največ v zgodovini institucije in dokazuje, da se je število sporov
v Skupnosti povečalo.
Bralec bo na straneh tega poročila našel celotno predstavitev razvoja in dejavnosti
institucije v letu 2007. Kot v prejšnjih letih bo velik del posvečen jedrnatemu in izčrpnemu
pregledu temeljne sodne dejavnosti Sodišča, Sodišča prve stopnje in Sodišča za uslužbence.
Predstavitev bo podprta s statističnimi podatki.
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