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Hr. formand
I overensstemmelse med artikel 255 TEUF har jeg den ære i min egenskab af præsident for Den
Europæiske Unions Domstol at tilsende Dem forslaget vedrørende sammensætningen af det i
artikel 255 omhandlede udvalg.
Udvalgets opgave er at afgive udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embederne
som dommer og generaladvokat ved Domstolen og Retten, inden medlemsstaternes regeringer
foretager udnævnelser i overensstemmelse med artikel 253 TEUF og 254 TEUF. Artikel 255 TEUF
foreskriver om sammensætningen af dette udvalg, at det skal bestå af syv personer, der er valgt
blandt tidligere medlemmer af Domstolen og Retten, medlemmer af de højeste nationale retter og
jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt, heraf én foreslået af EuropaParlamentet.
Ved skrivelse af 21. januar 2010 har Parlamentets formand meddelt mig, at Parlamentet ønsker
Ana PALACIO VALLELERSUNDI udpeget som medlem af dette udvalg.

5932/10

aa/BBi/bh

1

DA

I punkt 3 i udvalgets forretningsorden, som jeg tilsendte Dem forslaget om den 11. januar 2010,
angives det, at medlemmerne udpeges for en periode på fire år.
På denne baggrund og i betragtning af hensynet til at opnå en ligelig sammensætning af udvalget,
både for så vidt angår udvalgets geografiske grundlag og for så vidt angår repræsentation af
medlemsstaternes retssystemer, foreslår jeg, at Rådet udpeger følgende personer som medlemmer
af udvalget for en periode på fire år.
–
–
–
–
–
–
–

Jean-Marc SAUVÉ, formand
Peter JANN, medlem
Lord MANCE, medlem
Torben MELCHIOR, medlem
Péter PACZOLAY, medlem
Ana PALACIO VALLELERSUNDI, medlem
Virpi TIILI, medlem

Jean-Marc SAUVÉ er på nuværende tidspunkt vicepræsident for Den Franske Republiks Conseil
d’État.
Peter JANN har været dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 19. januar 1995
til den 6. oktober 2009.
Lord MANCE er på nuværende tidspunkt medlem af Det Forenede Kongeriges Supreme Court.
Torben MELCHIOR er på nuværende tidspunkt præsident for Danmarks Højesteret.
Péter PACZOLAY er på nuværende tidspunkt præsident for Ungarns Forfatningsdomstol.
Ana PALACIO VALLELERSUNDI er advokat i Madrid og har været medlem af EuropaParlamentet fra 1994 til 2002.
Virpi TIILI har været dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fra den
18. januar 1995 til den 6. oktober 2009.
For en ordens skyld tillader jeg mig at vedlægge disse personers curriculum vitæ.
I betragtning af Jean-Marc SAUVÉs professionelle baggrund foreslår jeg, at han udnævnes til
formand for udvalget.
Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Vassilios SKOURIS

________________________
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