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Anul care tocmai s‑a scurs se încheie cu un eveniment major. La 1 decembrie 2009 a intrat în
vigoare Tratatul de la Lisabona, după o procedură de ratificare îndelungată și complexă. Acest
tratat, ce urmărește înzestrarea Uniunii Europene cu structuri legislative și administrative mai
eficiente, care să o facă mai capabilă să înfrunte provocările începutului de secol 21, aduce
importante schimbări în cele mai multe dintre domeniile de activitate ale Curții. Astfel, pe lângă
consecințele care rezultă din dobândirea personalității juridice de către Uniunea Europeană și din
abandonarea structurii pe trei piloni a acesteia, Tratatul de la Lisabona introduce anumite reforme
referitoare atât la competențele Curții de Justiție, cât și la procedurile desfășurate în fața instanțelor
care o compun.
Anul 2009 a adus de asemenea o înlocuire parțială a Curții și plecarea a patru dintre membrii săi. La
desemnarea judecătorilor intervenită în cadrul acestei înlocuiri parțiale, guvernele statelor membre
au luat în considerare din nou necesitatea de a proceda fără întârziere la aceasta și de a păstra,
în măsura posibilului, stabilitatea instituției, permițându‑i să continue fără obstacole îndeplinirea
misiunii sale. Curtea nu poate decât să se bucure de aceasta.
În sfârșit, anul 2009 va fi marcat totodată de producerea unui trist eveniment, decesul avocatului
general Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. Unda de șoc cauzată de dispariția sa se răspândește încă,
fie chiar și numai pentru faptul că deliberăm și vom continua să deliberăm în lunile următoare
în cauze care au beneficiat de concluziile sale. Gândirea sa ne însoțește extrem de concret în
activitățile noastre.
Prezentul raport oferă cititorului o prezentare completă a evoluției și a activității instituției în cursul
anului 2009. Ca în fiecare an, o parte importantă a raportului anual este consacrată unor expuneri
succinte, dar exhaustive, ale activității jurisdicționale propriu‑zise a Curții de Justiție, a Tribunalului
și a Tribunalului Funcției Publice. Analiza este completată și ilustrată de date statistice specifice
fiecărei instanțe.
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