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Zadeva:
Priporočilo, ki se nanaša na sestavo odbora, predvidenega v členu 255 PDEU

Gospod predsednik,
počaščen sem, da vam lahko v skladu s členom 255 PDEU kot predsednik Sodišča Evropske
unije pošljem priporočilo, ki se nanaša na sestavo odbora, predvidenega v navedenem členu.
Naloga odbora je podati mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog sodnika ali
generalnega pravobranilca Sodišča ali Splošnega sodišča, preden jih vlade držav članic imenujejo
v skladu s členoma 253 PDEU in 254 PDEU. Člen 255 PDEU določa, da ta odbor sestavlja sedem
oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Splošnega sodišča, člani najvišjih nacionalnih
sodišč in priznanimi pravniki, od katerih enega predlaga Evropski parlament.
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Predsednik Parlamenta me je z dopisom z dne 21. januarja 2010 obvestil, da želi Parlament
za članico odbora imenovati Ano PALACIO VALLELERSUNDI.
V točki 3 pravil delovanja odbora, na katerega se nanaša priporočilo, ki sem Vam ga poslal
11. januarja 2010, je določeno, da so člani imenovani za štiri leta.
Glede na to in ob upoštevanju potrebe, da se doseže uravnoteženost članstva odbora tako
glede geografska vidika kot glede zastopanosti pravnih sistemov držav članic, predlagam, da Svet
za člane tega odbora za štiri leta imenuje:
–
–
–
–
–
–
–

Jeana-Marca SAUVÉJA, za predsednika
Petra JANNA, za člana
Lorda Jonathana Hugha MANCEJA, za člana
Torbna MELCHIORJA, za člana
Pétra PACZOLAYA, za člana
Ano PALACIO VALLELERSUNDI, za članico, in
Virpi TIILI, za članico.

Jean-Marc SAUVÉ je podpredsednik Conseil d'État (državni svet) Francoske republike.
Peter JANN je bil sodnik Sodišča Evropskih skupnosti od 19. januarja 1995 do 6. oktobra
2009.
Lord Jonathan Hugh MANCE je član vrhovnega sodišča Združenega kraljestva.
Torben MELCHIOR je predsednik vrhovnega sodišča Danske.
Péter PACZOLAY je predsednik ustavnega sodišča Madžarske.
Ana PALACIO VALLELERSUNDI je odvetnica v Madridu in je bila članica Evropskega
parlamenta med letoma 1994 in 2002.
Virpi TIILI je bila sodnica Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti od 18. januarja 1995
do 6. oktobra 2009.
Pismu zaradi popolnejše informacije prilagam življenjepise teh oseb.
Predlagam, da se Jeana-Marca SAUVÉJA zaradi njegovih poklicnih izkušenj imenuje za
predsednika odbora.
Sprejmite, gospod predsednik, izraz mojega globokega spoštovanja.
Vassilios SKOURIS
________________________
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