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INST 26
COUR 13

FÖLJENOT
från: Vassolis Skouris, ordförande för Europeiska unionens domstol
av den: 29 januari 2010
till: Miguel Ángel MORATINOS, ordförande för Europeiska unionens råd och 

konferensen med företrädare för medlemsstaternas regeringar
Föreg. dok. nr: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Ärende: Rekommendation beträffande sammansättningen av den kommitté som 

föreskrivs i artikel 255 FEUF

Herr ordförande

I egenskap av ordförande för Europeiska unionens domstol översänder jag härmed i enlighet med 
artikel 255 FEUF en rekommendation beträffande sammansättningen av den kommitté som 
föreskrivs i nämnda artikel.

Denna kommitté har till uppgift att avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena 
som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar 
ombesörjer utnämningarna i enlighet med artiklarna 253 FEUF och 254 FEUF. Kommittén ska 
enligt artikel 255 FEUF bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och 
tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända 
kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

Jag har av ordföranden för parlamentet, i skrivelse av den 21 januari 2010, underrättats om dess 
förordande av att Ana Palacio Vallelersundi utnämns till ledamot av kommittén.
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I punkt 3 i reglerna för kommitténs arbetssätt, vilka jag behandlat i den rekommendation som jag 
översände till er den 11 januari 2010, föreskrivs att ledamöterna ska utnämnas för en period av 
fyra år.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till strävan att uppnå en jämn fördelning i kommittén, både 
när det gäller dess geografiska sammansättning och representationen av medlemsstaternas 
rättsordningar, föreslår jag att rådet till ledamöter av nämnda kommitté utnämner följande 
personer för en tid av fyra år:

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

Jean-Marc Sauvé är för närvarande vice ordförande för Conseil d’État i Republiken Frankrike.

Peter Jann var domare vid Europeiska gemenskapernas domstol från den 19 januari 1995 till den 6 
oktober 2009.

Lord Mance är för närvarande ledamot av Högsta domstolen i Förenade kungariket.

Torben Melchior är för närvarande ledamot av Högsta domstolen i Danmark.

Péter Paczolay är för närvarande ordförande för konstitutionsdomstolen i Ungern.

Ana Palacio Vallelersundi är advokat i Madrid och var ledamot av Europaparlamentet mellan åren 
1994 och 2002.

Virpi Tiili var domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt från den 18 januari 1995 
till den 6 oktober 2009.

Jag bifogar curriculum vitae för här nämnda personer.

Jag föreslår på grundval av Jean-Marc Sauvés yrkesmeriter att han utses till ordförande för 
kommittén.

Med utmärkt högaktning,

Vassilios SKOURIS

________________________


