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Előszó
Az Európai Unió Bírósága számára a 2011. évet mindenekelőtt az igazságszolgáltatási tevékenység
fokozott üteme jellemezte. Az 1569 beérkezett ügy és 1518 befejezett ügy az Európai Unió
Bírósága három igazságszolgáltatási fóruma elé terjesztett és e fórumok által elbírált jogviták
számának jelentős növekedését jelentette. Az intézmény örvendetesnek tartja ezt a fejlődést,
amely a nemzeti bíróságoknak és a jogalanyoknak az uniós igazságszolgáltatási intézményekkel
szembeni bizalmáról tanúskodik. A peres eljárások számának e növekedése ugyanakkor mind az
Európai Unió Bírósága, mind pedig az uniós jogalkotási intézmények részéről fokozott odafigyelést
követel annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az Unió igazságszolgáltatási rendszerének
hatékonyságát, és továbbra is megfelelő módon szolgálják az uniós polgárokat.
A fentiek szellemében a Bíróság az elmúlt év során az Alapokmányának számos módosítását
és az eljárási szabályzatának teljes körű átdolgozását kezdeményezte, egyrészt saját maga és
a Törvényszék hatékonyságának és tevékenysége intenzitásának javítása, másrészt pedig az
eljárásainak korszerűsítése érdekében.
2011-ben három, alapvetően a Bíróság polgárokhoz való közelítését szolgáló nagyszabású
informatikai alkalmazás kialakítása is eredményesen lezárult. Az eljárási iratok elektronikus úton
történő benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő e-Curia alkalmazás elindítása, az ítélkezési
gyakorlat kutatására szolgáló új, nagyobb teljesítményű keresőmotor üzembe helyezése, valamint
a Bíróság könyvtára katalógusának online elérhetővé tétele mind a Bíróság hozzáférhetőbbé és
átláthatóbbá tételét szolgálja.
Az elmúlt évben, a Közszolgálati Törvényszék részleges megújítása keretében, távozott
a Közszolgálati Törvényszék elnöke és két tagja, valamint távozott a Bíróság egy tagja és
a Törvényszék egy tagja.
E jelentés teljes körű áttekintést nyújt az olvasó számára az Intézmény 2011. évi fejlődéséről
és tevékenységéről. Az olvasó láthatja majd, hogy a jelentésben lényeges rész foglalkozik
a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék tulajdonképpeni igazságszolgáltatási
tevékenységének tömör, de teljes körű bemutatásával. Az igazságszolgáltatási tevékenység
elemzését külön-külön az egyes ítélkezési fórumokra vonatkozó statisztikai adatok egészítik ki és
szemléltetik.
Egyben megragadom az alkalmat, hogy a három igazságszolgáltatási fórumon dolgozó
munkatársaknak, valamint a Bíróság teljes személyi állományának őszintén megköszönjem
e kivételesen megterhelő év során végzett jelentős munkáját.
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a Bíróság elnöke
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