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ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αποστολέας : κ. Βασίλειος ΣΚΟΥΡΗΣ, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
Ημερομηνία Παραλαβής : 29 Ιανουαρίου 2010
Αποδέκτης : κ. Miguel Ángel Moratinos, Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διάσκεψης των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών

αριθ. προηγ. εγγρ.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Θέμα : Σύσταση σχετικά με τη σύνθεση της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 

255 ΣΛΕΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 255 της ΣΛΕΕ, έχω την τιμή να σας αποστείλω, υπό την ιδιότητά μου ως 
Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύσταση σχετικά με τη σύνθεση της 
επιτροπής που προβλέπει το ως άνω άρθρο 255.

Η αποστολή της εν λόγω επιτροπής συνίσταται στην γνωμοδότηση όσον αφορά την 
καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή και γενικού εισαγγελέα του 
Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου πριν προβούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στους 
διορισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 253 της ΣΛΕΕ και 254 της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά τη σύνθεση της εν 
λόγω επιτροπής, το άρθρο 255 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι αποτελείται από επτά προσωπικότητες που 
επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου, μελών ανωτάτων εθνικών 
δικαστηρίων και νομομαθών ανεγνωρισμένου κύρους, ένας εκ των οποίων προτείνεται από το 
Κοινοβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου με πληροφόρησε, με επιστολή της 21ης Ιανουαρίου 2010, ότι το 
Κοινοβούλιο επιθυμεί να διορισθεί ως μέλος της εν λόγω επιτροπής η κα Ana PALACIO 
VALLELERSUNDI.
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Στο σημείο 3 των κανόνων λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής, οι οποίοι αποτελούν το 
αντικείμενο της σύστασης που σας διαβίβασα στις 11 Ιανουαρίου 2010, ορίζεται ότι τα μέλη 
διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών.

Υπό αυτές τις συνθήκες και λαμβάνοντας υπ΄ όψη την μέριμνα να επιτευχθεί ισόρροπη σύνθεση 
της επιτροπής όσον αφορά την γεωγραφική της βάση αλλά και την εκπροσώπηση των συστημάτων 
δικαίου των κρατών μελών, προτείνω στο Συμβούλιο να διορίσει ως μέλη της εν λόγω επιτροπής τις 
ακόλουθες προσωπικότητες για περίοδο τεσσάρων ετών.

– κ. Jean-Marc SAUVÉ, πρόεδρος
– κ. Peter JANN, μέλος
– Λόρδος MANCE, μέλος
– κ. Torben MELCHIOR, μέλος
– κ. Péter PACZOLAY, μέλος
– κα Ana PALACIO VALLELERSUNDI, μέλος
– κα Virpi TIILI, μέλος

Ο κ. SAUVÉ είναι επί του παρόντος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας της Γαλλικής 
Δημοκρατίας.

Ο κ. JANN διετέλεσε δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 
19 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009.

Ο Λόρδος MANCE είναι επί του παρόντος μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Ο κ. MELCHIOR είναι επί του παρόντος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δανίας..

Ο κ. PACZOLAY είναι επί του παρόντος πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Ουγγαρίας.

Η κα PALACIO VALLELERSUNDI δικηγορεί στην Μαδρίτη και διετέλεσε μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ του 1994 και του 2002.

Η κα TIILI διετέλεσε δικαστής του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 
18 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009.

Για κάθε χρήση, σας αποστέλλω συνημμένα τα βιογραφικά σημειώματα των εν λόγω 
προσωπικοτήτων. 

Δεδομένης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κ. SAUVÉ, προτείνω να διορισθεί πρόεδρος 
της επιτροπής.

Με βαθιά εκτίμηση

Βασίλειος ΣΚΟΥΡΗΣ
________________________


