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Pentru instanțele Uniunii Europene, anul 2011 a fost înainte de toate un an marcat de intensitatea
activității jurisdicționale. Cu 1 569 de cauze introduse și 1 518 cauze soluționate, Curtea de Justiție
a Uniunii Europene vede sporind în mod notabil contenciosul dedus judecății și soluționat de cele
trei instanțe ale sale. Instituția nu poate decât să se bucure de această evoluție care demonstrează
încrederea instanțelor naționale și a justițiabililor în instanțele Uniunii. Totuși, această sporire
a volumului contenciosului impune o anumită vigilență din partea atât a Curții de Justiție a Uniunii
Europene, cât și a autorităților legislative ale Uniunii, pentru a nu compromite eficacitatea
sistemului jurisdicțional al acesteia din urmă și pentru a continua să servească în mod optim
cetățenii europeni.
În acest spirit, Curtea de Justiție a propus, în anul care s-a scurs, o serie de modificări ale statutului
său și o reformare completă a regulamentului său de procedură dintr-o preocupare, pe de o parte,
pentru ameliorarea eficacității și a productivității sale, precum și a eficacității și a productivității
Tribunalului și, pe de altă parte, pentru modernizarea procedurilor sale.
În 2011, au fost de asemenea duse la bun sfârșit trei proiecte informatice de anvergură, destinate
în principal să apropie Curtea de cetățean. Deschiderea sistemului e-Curia, care permite depunerea
și comunicarea actelor de procedură pe cale electronică, lansarea unui nou motor de căutare
a jurisprudenței, mai performant, și accesul online la catalogul bibliotecii Curții contribuie la a face
Curtea de Justiție mai accesibilă și mai transparentă.
Anul care s-a scurs a fost marcat și de plecarea președintelui și a doi dintre membrii Tribunalului
Funcției Publice în cadrul reînnoirii sale parțiale, precum și de plecarea unui membru al Curții și
a unui membru al Tribunalului.
Prezentul raport oferă o prezentare completă a evoluției și a activității instituției în cursul anului
2011. Cititorul va constata că 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 este completată și ilustrată de
date statistice specifice fiecărei instanțe.
Îmi permit să profit de această ocazie pentru a mulțumi călduros colegilor din cadrul celor trei
instanțe, precum și ansamblului personalului Curții de Justiție pentru munca remarcabilă pe care
au îndeplinit-o pe parcursul acestui an deosebit de exigent.
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