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Forum Δικαστών

Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

Εορτασμός της 60ής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης
Διακήρυξη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευκαιρία του Forum Δικαστών, στο
πλαίσιο του οποίου το Δικαστήριο υποδέχεται τους Προέδρους των συνταγματικών και των
ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 60ής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης, το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει ένα Forum Δικαστών των κρατών μελών,
υποδεχόμενο τους Προέδρους των συνταγματικών και των ανωτάτων δικαστηρίων, στις 27 και τις
28 Μαρτίου 2017.
Το θέμα του Forum Δικαστών θα είναι: «Δίκτυο συνεργασίας της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης:
εγγύηση μιας δικαιοσύνης υψηλού επιπέδου».
Η τελική συνάντηση εργασίας θα αναμεταδοθεί απ’ ευθείας μεταξύ 17.00 και 18.00.

Επ’ ευκαιρία του εορτασμού αυτού, το Δικαστήριο συνέταξε την ακόλουθη διακήρυξη:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια Ένωση δικαίου, η οποία από την υπογραφή των Συνθηκών
της Ρώμης έχει γνωρίσει όχι μόνο σημαντική διεύρυνση αλλά και σημαντική εμβάθυνση.
Η 60ή επέτειος της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης δίνει την ευκαιρία να τονιστεί η σημασία
του διαρκώς ανανεούμενου διαλόγου μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
εθνικών δικαστηρίων, ο οποίος διεξάγεται με σεβασμό των νομικών τους παραδόσεων και
συστημάτων καθώς και των γλωσσών τις οποίες χρησιμοποιούν.
Σ’ αυτό το πνεύμα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδέχθηκε στο Λουξεμβούργο τους
Προέδρους των συνταγματικών και των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών με σκοπό την
εδραίωση του δικτύου δικαστικής συνεργασίας, το οποίο αποτελεί εγγύηση για τη δημιουργία ενός
πραγματικού ευρωπαϊκού δικαιικού χώρου.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικαστικού δικτύου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τα εθνικά δικαστήρια και το Δικαστήριο, για την
ανάπτυξη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και των αξιών της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά δικαστήρια, θα
συνεχίσει την εκπλήρωση της αποστολής που του αναθέτουν οι Συνθήκες να διασφαλίζει την
τήρηση του δικαίου από όλους και για όλους και, συνακόλουθα, να εγγυάται τις αξίες που είναι
κοινές στους πολίτες της Ένωσης και στα κράτη μέλη.»

www.curia.europa.eu

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582

Πρόγραμμα
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
9.30

Εναρκτήρια ομιλία από τον K. Lenaerts, Πρόεδρο του Δικαστηρίου

9.40

Πρώτη συνάντηση εργασίας: «Το δίκτυο συνεργασίας της ευρωπαϊκής
δικαιοσύνης, συστατικό στοιχείο μιας ευρωπαϊκής δικαιοσύνης υψηλού
επιπέδου»
Στη συνάντηση εργασίας θα προεδρεύσει ο K. Lenaerts, Πρόεδρος του
Δικαστηρίου
Το θέμα θα παρουσιάσουν ο J.-M. Sauvé, αντιπρόεδρος του Conseil d’État
(Συμβουλίου Επικρατείας) της Γαλλικής Δημοκρατίας και o M. Szpunar, γενικός
εισαγγελέας στο Δικαστήριο

11.15

Δεύτερη συνάντηση εργασίας: «Πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας
μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών
δικαστηρίων»
Στη συνάντηση εργασίας θα προεδρεύσει ο A. Tizzano, Αντιπρόεδρος του
Δικαστηρίου
Το θέμα θα παρουσιάσουν η S. Denham, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
της Ιρλανδίας, ο K. Rennert, Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Διοικητικού
Δικαστηρίου της Γερμανίας, και ο A. Rosas, δικαστής στο Δικαστήριο

14.45

Τρίτη συνάντηση εργασίας: «Μια πρόκληση για το δίκτυο συνεργασίας: η
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
Στη συνάντηση εργασίας θα προεδρεύσει η R. Silva de Lapuerta, πρόεδρος
τμήματος στο Δικαστήριο
Το θέμα θα παρουσιάσουν ο Carlos Lesmes Serrano, Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου του Βασιλείου της Ισπανίας, και o M. Ilešič, πρόεδρος τμήματος στο
Δικαστήριο

17.00

Τελική συνάντηση εργασίας
«60ή επέτειος της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης: από μια Ευρώπη
των αγορών στην Ευρώπη των πολιτών»
«Η συνεισφορά του Δικαστηρίου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα», από τον K.
Lenaerts, Πρόεδρο του Δικαστηρίου
«Η συνεισφορά του Γενικού Δικαστηρίου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα», από
τον M. Jaeger, Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου
«Η οπτική ενός ιδρυτικού κράτους μέλους», από τον P. Grossi, Πρόεδρο του
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας
«Η οπτική ενός προσχωρήσαντος κράτους μέλους», από τον R. Norkus,
Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017
8.45

Παρουσίαση των υποθέσεων C-490/16, A.S., και C-646/16, Jafari, από τον L.
Bay Larsen, πρόεδρο τμήματος στο Δικαστήριο
www.curia.europa.eu

9.30

Παρακολούθηση της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως στις υποθέσεις C-490/16,
A.S., και C-646/16, Jafari, ενώπιον του τμήματος μείζονος συνθέσεως του
Δικαστηρίου

www.curia.europa.eu

