Prefață

În anul 2007, Comunitatea Europeană a împlinit cincizeci de ani de existență. Cu această
ocazie, pe tot parcursul anului, instituțiile comunitare au organizat o serie de evenimente.
La rândul său, Curtea de Justiție a marcat aniversarea a cincizeci de ani ai Europei prin
organizarea unui colocviu care a reunit președinții curților supreme din cele 27 de state
membre, precum și actuali și foști membri ai Curții. Cu ocazia acestui colocviu, mărturie a
strânselor legături de colaborare pe care Curtea le întreține cu instanțele naționale,
președinții curților supreme ale statelor membre au fost principalii intervenienți.
Fără îndoială, anul 2007 va rămâne de asemenea întipărit în memorie ca anul semnării
Tratatului de la Lisabona, care urmărește înzestrarea Uniunii Europene cu structuri
legislative și administrative mai eficace care să o facă mai capabilă să înfrunte provocările
începutului de secol 21. În ceea ce privește Curtea de Justiție, dispozițiile referitoare la
competența sa în spațiul de libertate, securitate și justiție, în prezent dispersate, întrucât
sunt împărțite între titlul IV din Tratatul CE și titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană,
sunt regrupate sub un singur titlu al viitorului Tratat privind funcționarea Uniunii Europene.
Va dispărea cea mai mare parte a limitelor impuse în prezent competenței sale în acest
domeniu.
Cauzele privind spațiul de libertate, securitate și justiție constituie fără nicio îndoială o
mare provocare pentru Curtea de Justiție, atât din cauza caracterului lor sensibil, cât și în
considerarea rapidității deosebite necesare pentru judecarea acestora. Din această
perspectivă, adoptarea de către Consiliu, în anul 2007, a unor modificări ale Statutului și
ale Regulamentului de procedură care urmăresc introducerea unei proceduri preliminare
de urgență destinate judecării acestui tip de cauze constituie o etapă decisivă care permite
Curții să facă față acestei provocări.
Anul 2007 a adus de asemenea o înlocuire parțială a Tribunalului de Primă Instanță și
plecarea a patru dintre membrii săi. Instituția nu poate decât să se bucure de faptul că, la
fel ca și la înlocuirea parțială a Curții din anul 2006, guvernele statelor membre au luat în
considerare, la desemnarea judecătorilor, necesitatea păstrării stabilității instituției,
permițând astfel Tribunalului de Primă Instanță să continue fără obstacole îndeplinirea
misiunii sale.
Pentru a încheia, vom remarca faptul că, în cursul anului trecut, la cele trei instanțe din care
este compusă Curtea de Justiție au fost introduse 1 259 de cauze, ceea ce reprezintă cifra
cea mai ridicată din istoria instituției și constituie dovada creșterii volumului contenciosului
comunitar.
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În paginile prezentului raport, cititorul va găsi o prezentare completă a evoluției și a
activității instituției în cursul anului 2007. La fel ca în anii precedenți, o parte importantă
este consacrată unor expuneri succinte dar exhaustive ale activității jurisdicționale
propriu-zise a Curții de Justiție, a Tribunalului de Primă Instanță și a Tribunalului Funcției
Publice. Prezentarea activității jurisdicționale este susținută de date statistice.

V. Skouris
Președintele Curții de Justiție

6

Raport anual 2007

