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NOTA DE ENVIO
de: V. SKOURIS, Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia
data: 29 de Janeiro de 2010
para: Miguel Ángel Moratinos, Presidente do Conselho da União Europeia e da 

Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros
n.º doc. ant.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Assunto: Recomendação relativa à composição do comité previsto no artigo 255.º TFUE

Senhor Presidente,

Em conformidade com o disposto no artigo 255.º TFUE, tenho a honra de enviar a V. Ex.a, na 
minha qualidade de presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, a recomendação relativa 
à composição do comité previsto no referido artigo 255.º

A missão deste comité consiste em dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao 
exercício das funções de juiz e de advogado-geral do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, 
antes de os governos dos Estados-Membros procederem às nomeações em conformidade com o 
disposto nos artigos 253.º TFUE e 254.º TFUE. Quanto à composição do referido comité, o 
artigo 255.º TFUE prevê que o mesmo seja composto por sete personalidades escolhidas de entre 
antigos membros do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, membros dos tribunais supremos 
nacionais e juristas de reconhecida competência, um dos quais é proposto pelo Parlamento 
Europeu.

O presidente do Parlamento Europeu informou-me, por carta de 21 de Janeiro de 2010, de 
que o Parlamento deseja que Ana PALACIO VALLELERSUNDI seja designada membro deste 
comité.
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O ponto 3 das regras de funcionamento deste comité, que são objecto da recomendação que 
enviei a V. Ex.a em 11 de Janeiro de 2010, estabelece que os membros são designados por um 
período de quatro anos.

Nestas condições e a fim de garantir uma composição equilibrada do comité, tanto do ponto 
de vista da sua base geográfica como da representação dos sistemas jurídicos dos Estados-
-Membros, proponho ao Conselho que designe como membros do referido comité as seguintes 
personalidades, por um período de quatro anos.

– Jean-Marc SAUVÉ, presidente
– Peter JANN, membro
– Lord MANCE, membro
– Torben MELCHIOR, membro
– Péter PACZOLAY, membro
– Ana PALACIO VALLELERSUNDI, membro
– Virpi TIILI, membro

J.-M. SAUVÉ é actualmente vice-presidente do Conselho de Estado da República Francesa.

P. JANN foi juiz no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, entre 19 de Janeiro
de 1995 e 6 de Outubro de 2009.

Lord MANCE é actualmente membro do Tribunal Supremo do Reino Unido.

T. MELCHIOR é actualmente presidente do Tribunal Supremo da Dinamarca.

P. PACZOLAY é actualmente presidente do Tribunal Constitucional da Hungria.

A. PALACIO VALLELERSUNDI é advogada em Madrid e foi membro do Parlamento
Europeu, entre 1994 e 2002.

V. TIILI foi juíza no Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias entre 
18 de Janeiro de 1995 e 6 de Outubro de 2009.

Para os devidos efeitos, junto à presente o curriculum vitae destas personalidades.

Proponho que J.-M. SAUVÉ, atendendo ao seu percurso profissional, seja nomeado 
presidente do comité.

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos da minha mais elevada consideração.

Vassilios SKOURIS


