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JUR 57
INST 26 
COUR 13

PAVADVĒSTULE
Sūtītājs: V. SKOURIS kungs, Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs
Saņemšanas datums: 2010. gada 29. janvāris
Saņēmējs: Miguel Ángel Moratinos kungs, Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu 

valdību pārstāvju konferences priekšsēdētājs 
Iepriekš. dok. nr.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Temats: Ieteikums par LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvu

Priekšsēdētāja kungs!

Atbilstoši LESD 255. pantam man ir tas gods, pildot Eiropas Savienības Tiesas 
priekšsēdētāja pienākumus, nosūtīt Jums pielikumā ieteikumu par iepriekš minētajā 255. pantā 
paredzētās komitejas sastāvu.

Šīs komitejas uzdevums ir sniegt atzinumu par kandidātu atbilstību Tiesas un Vispārējās 
Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu pienākumu pildīšanai, pirms dalībvalstu valdības pieņem 
lēmumu par viņu iecelšanu amatā atbilstoši LESD 253. un 254. pantam. Attiecībā uz minētās 
komitejas sastāvu LESD 255. pantā ir paredzēts, ka tajā ir septiņas personas, kas izraudzītas no 
bijušo Tiesas un Vispārējās Tiesas locekļu, valsts augstāko tiesu tiesnešu un vispāratzītu 
kompetentu juristu vidus; vienu komitejas locekli izvirza Parlaments.

Parlamenta priekšsēdētājs ar 2010. gada 21. janvāra vēstuli mani ir informējis, ka 
Parlaments vēlas, lai par šīs komitejas locekli tiktu iecelta Ana PALASIO VALJELERSUNDI [Ana 
PALACIO VALLELERSUNDI].

Saskaņā ar komitejas darbības noteikumu, kurus ieteikuma veidā esmu Jums nosūtījis ar 
2010. gada 11. janvāra vēstuli, 3. punktu komitejas locekļus ieceļ amatā uz četru gadu termiņu.
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Ievērojot šos apstākļus un nolūkā panākt līdzsvarotu komitejas sastāvu gan tās ģeogrāfiskā 
sastāva kontekstā, gan ievērojot apsvērumu par dalībvalstu tiesību sistēmu pārstāvību, es piedāvāju 
Padomei, lai minētās komitejas locekļu amatā uz četru gadu termiņu tiktu ieceltas šādas personas:

– Žans Marks SOVĒ [Jean-Marc SAUVÉ], priekšsēdētājs,
– Pēters JANNS [Peter JANN], loceklis,
– lords MANSS [MANCE], loceklis,
– Torbens MELHIORS [Torben MELCHIOR], loceklis,
– Pēters PAČOLAJS [Péter PACZOLAY], loceklis,
– Ana PALASIO VALJELERSUNDI, locekle,
– Virpi TĪLI [Virpi TIILI], locekle.

SOVĒ kungs šobrīd ir Francijas Republikas Valsts padomes [Conseil d’État] priekšsēdētāja 
vietnieks.

JANNA kungs no 1995. gada 19. janvāra līdz 2009. gada 6. oktobrim ir bijis Eiropas 
Kopienu Tiesas tiesnesis.

Lords MANSS šobrīd ir Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas loceklis.

MELHIORA kungs šobrīd ir Dānijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

PAČOLAJA kungs šobrīd ir Ungārijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs.

PALASIO VALJELERSUNDI kundze ir Madridē praktizējoša advokāte, un no 1994. līdz 
2002. gadam viņa ir bijusi Eiropas Parlamenta locekle.

TĪLI kundze no 1995. gada 18. janvāra līdz 2009. gada 6. oktobrim ir bijusi Eiropas 
Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnese.

Lietderības nolūkā es atļaujos pievienot šai vēstulei minēto personu curriculum vitae.

Ievērojot SOVĒ kunga profesionālās darbības pieredzi, es iesaku iecelt viņu komitejas 
priekšsēdētāja amatā.

Ar visdziļākās cieņas apliecinājumiem,

Vassilios SKOURIS

___________


