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INGEKOMEN BRIEF
van: de heer V. SKOURIS, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie
d.d.: 29 januari 2010
aan: de heer Miguel Ángel MORATINOS, voorzitter van de Raad van de Europese 

Unie en van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten

nr. vorig doc.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Betreft: Aanbeveling betreffende de samenstelling van het comité bedoeld in artikel 255 

VWEU

Mijnheer de Voorzitter,

Overeenkomstig artikel 255 VWEU zend ik u in mijn hoedanigheid van president van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie de aanbeveling betreffende de samenstelling van het in 
voormeld artikel 255 bedoelde comité.

Dit comité heeft tot taak, van advies te dienen over de geschiktheid van de kandidaten voor 
de uitoefening van de ambten van rechter in en advocaat-generaal bij het Hof van Justitie en het 
Gerecht, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen overeenkomstig de 
artikelen 253 VWEU en 254 VWEU. Volgens artikel 255 VWEU bestaat het comité uit zeven 
personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht, personen die 
de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekend staan als kundige 
rechtsgeleerden, waarvan er één wordt voorgedragen door het Parlement.

De voorzitter van het Parlement heeft mij bij schrijven van 21 januari 2010 meegedeeld dat 
het Parlement wenst dat mevrouw Ana PALACIO VALLELERSUNDI wordt aangewezen als lid van 
dit comité.
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Volgens punt 3 van de werkwijze van dit comité, waarop de aanbeveling betrekking heeft die 
ik u op 11 januari 2010 heb doen toekomen, worden de leden aangewezen voor een periode van vier 
jaar.

In deze omstandigheden en rekening houdend met het streven om tot een evenwichtige 
samenstelling van het comité te komen wat betreft zowel geografische herkomst als 
vertegenwoordigde rechtsstelsels van de lidstaten, stel ik de Raad voor om als lid van dit comité
voor een periode van vier jaar aan te wijzen:

– de heer Jean-Marc SAUVÉ, voorzitter
– de heer Peter JANN, lid
– Lord MANCE, lid
– de heer Torben MELCHIOR, lid
– de heer Péter PACZOLAY, lid
– mevrouw Ana PALACIO VALLELERSUNDI, lid
– mevrouw Virpi TIILI, lid

De heer SAUVÉ is thans vice-president van de Conseil d’État van de Franse Republiek.

De heer JANN was van 19 januari 1995 tot en met 6 oktober 2009 rechter in het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Lord MANCE is thans lid van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk.

De heer MELCHIOR is thans president van het Hooggerechtshof van Denemarken.

De heer PACZOLAY is thans president van het Grondwettelijk Hof van Hongarije.

Mevrouw PALACIO VALLELERSUNDI is advocate te Madrid en was tussen 1994 en 2002 
lid van het Europees Parlement.

Mevrouw TIILI was van 18 januari 1995 tot en met 6 oktober 2009 rechter in het Gerecht 
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.

Voor zover dienstig voeg ik bij deze brief het curriculum vitae van elk van hen.

Gezien de professionele loopbaan van de heer SAUVÉ stel ik voor, hem tot voorzitter van 
het comité te benoemen.

Met de meeste hoogachting,

Vassilios SKOURIS

__________________


