Предговор

Съд на Европейския съюз

Предговор
Изминалата година приключи с много важно събитие. На 1 декември 2009 г. след дълга
и сложна ратификационна процедура влезе в сила Договорът от Лисабон. Този договор,
чиято цел е да осигури на Европейския съюз по-ефикасни законодателни и административни структури, като му предоставя по-голяма възможност да посрещне предизвикателствата
в началото на ХХІ век, внася съществени промени в повечето области на дейност на Съда.
Така освен последиците от придобиването на юридическа правосубектност от Съюза и отпадането на структурата на трите стълба Договорът от Лисабон въвежда няколко реформи,
отнасящи се както до правомощията на Съда, така и до производствата пред съставящите го
юрисдикции.
През 2009 г. частично бе подменен и съставът на Съда — напуснаха четирима негови членове. При назначаването на съдиите в рамките на частичната подмяна на състава правителствата на държавите членки отново взеха предвид стремежа то да се извърши без забавяне и, доколкото е възможно, да се запази стабилността на институцията, като по този начин
ѝ позволиха да продължи да изпълнява своята мисия без затруднения. Съдът може само да
се радва на това.
Накрая, 2009 г. остава белязана и от едно тъжно събитие — смъртта на генералния адвокат
г‑н Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. Неговата загуба продължава да има широк отзвук, най-малко
защото обсъждаме и през идните месеци ще продължим да обсъждаме делата, по които има
негови заключения. Неговите мисли ни съпровождат съвсем конкретно в нашата дейност.
В настоящия доклад читателят ще намери пълно изложение на развитието и на дейността на
институцията през 2009 г. Както всяка година, съществена част от годишния доклад е посветена на кратки, но изчерпателни изложения на същинската правораздавателна дейност на
Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба. Анализът се допълва и подкрепя със
специфични за всяка юрисдикция статистически данни.

V. Skouris
Председател на Съда

Годишен доклад 2009 г.
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