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Domnule Președinte,

În conformitate cu articolul 255 TFUE, am onoarea de a vă transmite, în calitate de 
președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene, recomandarea privind componența comitetului 
prevăzut la articolul 255 sus-menționat.

Misiunea acestui comitet este cea de a emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților 
de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, 
înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările, în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 253 TFUE și 254 TFUE. În ceea ce privește componența comitetului sus-menționat, 
articolul 255 TFUE prevede că acesta este format din șapte personalități alese dintre foștii membri 
ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști 
reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European.

Domnulpreședinte al Parlamentului European m-a informat, prin scrisoarea din 21 
ianuarie 2010, că Parlamentul European dorește ca dna Ana PALACIO VALLELERSUNDI să fie 
desemnată membru al acestui comitet.
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La punctul 3 din normele privind funcționarea acestui comitet, care fac obiectul 
recomandării pe care v-am transmis-o la data de 11 ianuarie 2010, se prevede că membrii sunt 
desemnați pentru o perioadă  de patru ani.

În aceste condiții și având în vedere preocuparea de a obține o componență echilibrată a 
comitetului, atât în ceea ce privește baza sa geografică, cât și în ceea ce privește reprezentarea 
sistemelor juridice ale statelor membre, propun Consiliului să desemneze drept membri ai 
comitetului sus-menționat următoarele personalități pentru o perioadă de patru ani:

– dl Jean-Marc SAUVÉ, președinte
– dl Peter JANN, membru
– Lordul MANCE, membru
– dl Torben MELCHIOR, membru
– dl Péter PACZOLAY, membru
– dna Ana PALACIO VALLELERSUNDI, membru
– dna Virpi TIILI, membru

Dl SAUVÉ este în prezent vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Franceze.

Dl JANN a fost judecător la Curtea de Justiție a Comunităților Europene în perioada 19 
ianuarie 1995 - 6 octombrie 2009.

Lordul MANCE este în prezent membru al Curții Supreme a Regatului Unit.

Dl  MELCHIOR este în prezent președinte al Curții Supreme a Danemarcei.

DlPACZOLAY este în prezent președinte al Curții Constituționale a Ungariei.

Dna PALACIO VALLELERSUNDI este avocat la Madrid și a fost membru al Parlamentului 
European în perioada 1994-2002.

Dna TIILI a fost judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene în 
perioada 18 ianuarie 1995 - 6 octombrie 2009.

Pentru cazul în care sunt necesare, îmi permit să anexez la prezenta scrisoare curricula 
vitae ale acestor personalități.

Având în vedere parcursul profesional al dlui SAUVÉ, propun ca acesta să fie numit 
președinte al comitetului.

Vă rog să agreați, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.

Vassilios SKOURIS

___________


