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Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 2020
Przedstawia
ono
w
syntetycznej
formie
działalność
Trybunału
Sprawiedliwości i Sądu w ubiegłym roku w aspekcie sądowniczym,
instytucjonalnym i administracyjnym. Jego rozpowszechnienie pozwala
przybliżyć wyroki mające szczególne znaczenie z uwagi na ich treść dla
obywateli europejskich, ale także zwrócić uwagę na środki, które
instytucja przyjęła w 2020 r., aby walczyć ze skutkami kryzysu
związanego z pandemią Covid-19 i zapewnić ciągłość funkcjonowania
publicznej służby europejskiego wymiaru sprawiedliwości.
Dzięki tej publikacji każdy obywatel może zapoznać się z pracą tej
instytucji, która od momentu jej utworzenia chroni nasze prawa, po
pierwsze, kontrolując zgodność z prawem aktów instytucji Unii i
czuwając nad przestrzeganiem przez państwa obowiązków, które na nich
ciążą jako członkach Unii, a po drugie, wyjaśniając – na wniosek sądów
krajowych – zakres prawa Unii w jego codziennym stosowaniu.
Sprawozdanie roczne 2020 I Panorama roczna zawiera kompletne dossier
(Focus) na temat innowacyjnych środków wprowadzonych w życie w związku
z
pandemią,
które
to
środki
umożliwiły
to,
że
prawidłowe
administrowanie europejskim wymiarem sprawiedliwości nigdy nie zostało
przerwane.
Panorama 2020 zawiera szereg streszczeń najważniejszych wyroków z
2020 r., przedstawionych z uwzględnieniem wartości, jaką mają
one
dla
obywateli
europejskich,
i
posegregowanych
według
tematów
(takich
jak
praworządność,
osoby
ubiegające
się
o
azyl,
ochrona
danych
osobowych
czy
też
prawa
konsumentów
i
pracowników). Znajduje się tam również przegląd wydarzeń i faktów
istotnych dla tego roku, opatrzony ilustracjami, infografikami i
statystykami. Wreszcie dokonana tam selekcja kilku spraw wniesionych w
2020 r. pozwala wskazać wyzwania prawne, które mogą zainteresować
opinię publiczną.
Publikacja ta zawiera ponadto liczne informacje na temat instytucji
sądowniczej Unii Europejskiej, takie jak czas trwania postępowań,
budżet funkcjonowania instytucji i przydział zasobów ludzkich.
Całość sprawozdania dostępna jest w języku polskim tutaj.
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