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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 2. februára 2010 (03.02)
(OR. fr)

5932/10

JUR 57
INST 26 
COUR 13

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA
Od: Vassilios SKOURIS, predseda Súdneho dvora Európskej únie 
Dátum prijatia: 29. január 2010
Komu: Miguel Ángel Moratinos, predseda Rady Európskej únie a konferencie 

zástupcov vlád členských štátov 
Č. predch. dok.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Predmet: Odporúčanie týkajúce sa zloženia výboru stanoveného v článku 255 Zmluvy o 

fungovaní EÚ

Vážený pán predseda,

v súlade s článkom 255 ZFEÚ si Vám ako predseda Súdneho dvora Európskej únie 
dovoľujem v prílohe zaslať odporúčanie týkajúce sa zloženia výboru stanoveného v uvedenom 
článku 255.

Úlohou výboru je poskytnúť stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu 
a generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde predtým, ako vlády členských 
štátov pristúpia k vymenovaniu uvedenému v článkoch 253 ZFEÚ a 254 ZFEÚ. Pokiaľ ide 
o zloženie uvedeného výboru, článok 255 ZFEÚ stanovuje, že výbor sa skladá zo siedmich osôb 
vybraných spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, členov najvyšších 
vnútroštátnych súdnych orgánov a uznávaných odborníkov v oblasti práva, pričom jedného z nich 
navrhne Európsky parlament.

Predseda Parlamentu mi listom z 21. januára 2010 oznámil, že Parlament prejavil vôľu
vymenovať za členku tohto výboru pani Anu PALACIO VALLELERSUNDI.
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V bode 3 pravidiel činnosti tohto výboru, ktoré sú predmetom odporúčania a ktoré som Vám 
zaslal 11. januára 2010, sa uvádza, že členovia sú vymenovaní na obdobie štyroch rokov.

Za týchto okolností a s cieľom zohľadniť dosiahnutie vyrovnaného zloženia výboru, tak 
pokiaľ ide o geografické hľadisko, ako aj zastúpenie právnych systémov členských štátov, 
navrhujem, aby Rada za členov tohto výboru na obdobie štyroch rokov vymenovala tieto osoby.

– Jean-Marc SAUVÉ, predseda
– Peter JANN, člen
– Lord MANCE, člen
– Torben MELCHIOR, člen
– Péter PACZOLAY, člen
– Ana PALACIO VALLELERSUNDI, členka
– Virpi TIILI, členka

Pán SAUVÉ je v súčasnosti podpredseda Štátnej rady Francúzskej republiky.

Pán JANN bol sudcom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev od 19. januára 1995 do 
6. októbra 2009.

Lord MANCE je v súčasnosti predseda Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva.

Pán MELCHIOR je v súčasnosti predseda Najvyššieho súdu Dánska.

Pán PACZOLAY je v súčasnosti predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky.

Pani PALACIO VALLELERSUNDI je advokátkou v Madride a bola členkou Európskeho 
parlamentu od roku 1994 do roku 2002.

Pani TIILI bola sudkyňou Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev od 18. januára 
1995 do 6. októbra 2009.

Pre Vaše potreby si Vám dovoľujem v prílohe zaslať životopisy týchto osôb.

Navrhujem, aby za predsedu výboru bol vzhľadom na jeho profesijnú kariéru vymenovaný 
pán Jean-Marc SAUVÉ.

Pán predseda, prosím, prijmite ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte. 

Vassilios SKOURIS

___________


