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Vážený pane předsedo,

V souladu s článkem 255 SFEU Vám jako předseda Soudního dvora Evropské unie zasílám 
doporučení týkající se složení výboru stanoveného v uvedeném článku 255.

Posláním tohoto výboru je vydávat stanoviska k vhodnosti kandidátů na funkce soudce
a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu před jmenováním vládami členských států 
podle článků 253 SFEU a 254 SFEU. Pokud jde o složení uvedeného výboru, článek 255 SFEU 
stanoví, že se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Tribunálu, 
členy nejvyšších vnitrostátních soudů a obecně uznávanými právníky, z nichž jedna bude navržena 
Parlamentem.

Předseda Parlamentu mě dopisem ze dne 21. ledna 2010 informoval, že si Parlament přeje, 
aby členkou tohoto výboru byla jmenována pí Ana PALACIO VALLELERSUNDI.
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V bodě 3 pravidel fungování tohoto výboru, která jsou předmětem doporučení, jež jsem Vám 
předal dne 11. ledna 2010, je stanoveno, že členové výboru jsou jmenováni na dobu čtyř let. 

Za těchto okolností a s přihlédnutím ke snaze dosáhnout vyváženého složení výboru jak co se 
týče jeho geografické základny, tak i ohledně zastoupení právních systémů členských států navrhuji, 
aby Rada jmenovala členy uvedeného výboru na dobu čtyř let následující osoby: 

– p. Jean-Marc SAUVÉ, předseda,
– p. Peter JANN, člen,
– Lord MANCE, člen
– p. Torben MELCHIOR, člen,
– p. Péter PACZOLAY, člen,
– pí Ana PALACIO VALLELERSUNDI, členka,
– pí Virpi TIILI, členka.

J.-M. SAUVÉ je v současné době místopředsedou Conseil d’État Francouzské republiky.

P. JANN byl soudcem Soudního dvora Evropských společenství od 19. ledna 1995 do 
6. října 2009.

Lord MANCE je v současné době členem nejvyššího soudu Spojeného království.

T. MELCHIOR je v současné době předsedou nejvyššího soudu Dánska.

M. PACZOLAY je v současné době předsedou maďarského ústavního soudu.

A. PALACIO VALLELERSUNDI je advokátkou v Madridu a v době od roku 1994 do 
roku 2002 byla členkou Evropského parlamentu.

V. TIILI byla soudkyní Soudu prvního stupně Evropských společenství od 18. ledna 1995 do 
6. října 2009.

Pro případ potřeby připojuji v příloze k tomuto dopisu životopisy uvedených osob. 

Navrhuji, aby byl předsedou výboru jmenován se zřetelem k jeho profesní dráze 
J.-M. SAUVÉ.

Využívám této příležitosti, pane předsedo, abych Vás ujistil o své nejhlubší úctě.

Vassilios SKOURIS

___________


