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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 2 февруари 2010 г. (03.02)
(OR. fr)

5932/10

JUR 57
INST 26 
COUR 13

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От: Г-н V. SKOURIS, председател на Съда на Европейския съюз
Дата на получаване: 29 януари 2010 г.
До: Г-н Miguel Ángel Moratinos, председател на Съвета на Европейския съюз

и на Конференцията на представителите на правителствата на 
държавите-членки

№ предх. док.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Относно: Препоръка относно състава на комитета, предвиден в член 255 ДФЕС

Уважаеми господин Председател,

На основание на член 255 от ДФЕС, в качеството ми на председател на Съда на 
Европейския съюз, имам честта приложено да Ви изпратя препоръката относно състава 
на комитета, предвиден в посочения член 255.

Мисията на този комитет е да дава становище относно годността на 
кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат в Съда и в Общия 
съд преди правителствата на държавите членки да ги назначат съгласно членове 253 
ДФЕС и 254 ДФЕС. Що се отнася до състава на този комитет, член 255 ДФЕС предвижда, 
че той е съставен от седем лица, избрани между бивши членове на Съда и на Общия съд, 
членове на върховни национални юрисдикции и юристи с призната компетентност, един от 
които се предлага от Европейския парламент.

С писмо от 21 януари 2010 година господин председателят на Парламента ме 
информира, че Парламентът желае за член на този комитет да бъде назначена г-жа Ana 
PALACIO VALLELERSUNDI.
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В точка 3 от Правилата за функциониране на този комитет, които са предмет на 
препоръката, която Ви изпратих на 11 януари 2010 година, се предвижда, че членовете се 
назначават за период от четири години.

При тези условия и като отчитам стремежа към постигане на балансиран състав 
на комитета както от гледна точка на географската му основа, така и по отношение на 
представянето на правните системи на държавите членки, предлагам Съветът да назначи 
за членове на посочения комитет следните лица за период от четири години.

– г-н Jean-Marc SAUVÉ, председател
– г-н Peter JANN, член
– лорд MANCE, член
– г-н Torben MELCHIOR, член
– г-н Péter PACZOLAY, член
– г-жа Ana PALACIO VALLELERSUNDI, член
– г-жа Virpi TIILI, член

Г-н SAUVÉ понастоящем е заместник-председател на Държавния съвет на 
Френската република.

Г-н JANN е бил съдия в Съда на Европейските общности от 19 януари 1995 г. до
6 октомври 2009 г.

Лорд MANCE понастоящем е член на Върховния съд на Обединеното кралство.

Г-н MELCHIOR понастоящем е председател на Върховния съд на Дания.

Г-н PACZOLAY понастоящем е председател на Конституционния съд на Унгария.

Г-жа PALACIO VALLELERSUNDI е адвокат в Мадрид и е била член на Европейския 
парламент между 1994 и 2002 г.

Г-жа TIILI е била съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности от 
18 януари 1995 г. до 6 октомври 2009 г.

Позволявам си да Ви изпратя, в приложение към настоящото писмо, биографиите 
на тези лица, за да разполагате с тях при необходимост.

С оглед на професионалното развитие на г-н SAUVÉ, предлагам той да бъде назначен 
за председател на комитета.

Моля приемете, господин Председател, уверенията в най-високата ми към Вас 
почит.

Vassilios SKOURIS

___________


