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Asia: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 255 artiklassa 

määrätyn komitean kokoonpanoa koskeva suositus

Arvoisa puheenjohtaja,

SEUT 255 artiklan mukaisesti minulla on kunnia toimittaa Teille Euroopan unionin 
tuomioistuimen presidenttinä suositus, joka koskee mainitussa SEUT 255 artiklassa määrätyn 
komitean kokoonpanoa.

Tämän komitean tehtävänä on antaa lausunto ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta 
unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin, 
ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset suorittavat nimitykset SEUT 253 ja SEUT 254 artiklan 
mukaisesti. Komitean kokoonpanosta SEUT 255 artiklassa määrätään, että siinä on seitsemän 
henkilöä, jotka valitaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen entisten jäsenten, 
ylimpien kansallisten tuomioistuinten jäsenten ja tunnetusti pätevien oikeusoppineiden keskuudesta, 
joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti.

Parlamentin puhemies on ilmoittanut 21.1.2010 päivätyllä kirjeellään, että parlamentti 
toivoo, että komitean jäseneksi nimitetään Ana PALACIO VALLELERSUNDI.
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Teille 11.1.2010 päivätyllä suosituksella toimittamieni komitean toimintasääntöjen 3 kohdan 
mukaan komitean jäsenet nimitetään neljän vuoden ajanjaksoksi.

Tässä tilanteessa ja otettaessa huomioon pyrkimys siihen, että komitean kokoonpano on 
tasapainoinen sekä maantieteellisesti että edustettuina olevien jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten 
osalta, ehdotan, että neuvosto nimeää mainitun komitean jäseniksi seuraavat henkilöt neljän 
vuoden ajanjaksoksi:

– Jean-Marc SAUVÉ, puheenjohtaja
– Peter JANN, jäsen
– Lordi MANCE, jäsen
– Torben MELCHIOR, jäsen
– Péter PACZOLAY, jäsen
– Ana PALACIO VALLELERSUNDI, jäsen
– Virpi TIILI, jäsen

Jean-Marc SAUVÉ on tällä hetkellä Ranskan tasavallan korkeimman hallinto-
tuomioistuimen varapresidentti.

Peter JANN toimi tuomarina Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 19.1.1995–6.10.2009.

Lordi MANCE on tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden jäsen.

Torben MELCHIOR on tällä hetkellä Tanskan korkeimman oikeuden presidentti.

Péter PACZOLAY on tällä hetkellä Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentti.

Ana PALACIO VALLELERSUNDI toimii asianajajana Madridissa, ja hän oli Euroopan 
parlamentin jäsen 1994–2002.

Virpi TIILI toimi tuomarina Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa 18.1.1995–6.10.2009.

Edellä mainittujen henkilöiden ansioluettelot ovat tämän kirjeen liitteenä.

SAUVÉn työuran valossa ehdotan, että hänet nimitetään komitean puheenjohtajaksi.

Kunnioittavasti

Vassilios SKOURIS

________________________


