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Prefață
Anul 2010 a reprezentat pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene un an de consolidare
a reformelor introduse în cadrul sistemului jurisdicțional al Uniunii prin Tratatul de la Lisabona.
Procedura care vizează punerea în aplicare a celei mai importante dintre aceste reforme, respectiv
aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, a fost inițiată chiar anul
acesta. Curtea de Justiție a urmărit și va continua să urmărească îndeaproape evoluția introducerii
acestei proceduri.
Anul 2010 va rămâne în anale și prin ritmul deosebit de susținut al activității judiciare a instituției.
Se constată în această privință că au fost introduse în total 1 406 cauze la cele trei instanțe
care compun Curtea de Justiție, ceea ce reprezintă cifra cea mai ridicată din istoria instituției și
dovedește creșterea constantă a volumului contenciosului Uniunii. În plus, merită de asemenea
să fie semnalată diminuarea globală a duratei procedurilor, diminuare extrem de semnificativă în
special în cauzele preliminare.
În sfârșit, anul care s-a scurs a fost marcat și de plecarea a doi dintre membri și a grefierului Curții,
precum și a patru dintre membrii Tribunalului, plecare care se înscrie printre altele în cadrul
reînnoirii sale parțiale. Trebuie subliniat în această privință că numirile noilor membri ai Curții și ai
Tribunalului sunt primele intervenite în cadrul noii proceduri introduse prin Tratatul de la Lisabona,
respectiv ca urmare a unui aviz al comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.
Prezentul raport oferă o prezentare completă a evoluției și a activității instituției în cursul
anului 2010. Ca în fiecare an, o parte importantă a raportului este consacrată unor expuneri
succinte, dar exhaustive ale activității jurisdicționale propriu-zise a Curții de Justiție, a Tribunalului
și a Tribunalului Funcției Publice. Analiza activității jurisdicționale în cursul anului 2010 este
completată și ilustrată de date statistice specifice fiecărei instanțe.
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