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Az EUMSZ 255. cikkében említett bizottság összetételére vonatkozó javaslat

Tisztelt Elnök Úr!
Az EUMSZ 255. cikknek megfelelően az Európai Unió Bíróságának elnökeként tisztelettel
küldöm Önnek az ugyanezen 255. cikk által előírt bizottság összetételére vonatkozó javaslatomat.
E bizottság feladata, hogy a Bíróságra és a Törvényszékre bíráknak vagy főtanácsnokoknak
jelölt személyeknek a feladatra való alkalmasságáról azt megelőzően véleményt adjon, hogy a
tagállamok kormányai az EUMSZ 253., illetve az EUMSZ 254. cikknek megfelelően kineveznék
őket. Ami a szóban forgó bizottság összetételét illeti, az EUMSZ 255. cikk rögzíti, hogy a bizottságot
hét személy alkotja, akiket a Bíróság és a Törvényszék korábbi tagjai, a tagállamok legfelsőbb
bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, és akik
közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot.
A Parlament elnöke 2010. január 21-én kelt levelében tájékoztatott, hogy a Parlament azt
kívánja, Ana PALACIO VALLELERSUNDI-t nevezzék ki a bizottság tagjának.
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A bizottságnak – az Ön részére 2010. január 11-én kelt levelemben elküldött javaslat tárgyát
képező – működési szabályai 3. pontja szerint a tagok megbízatása négy évre szól.
E feltételek mellett, és annak érdekében, hogy a bizottság összetétele mind földrajzi
tekintetben, mind pedig a tagállamok jogrendszereinek képviselete szempontjából kiegyensúlyozott
legyen, azt javaslom, hogy a Tanács négyéves időszakra az alábbi személyeket nevezze ki a szóban
forgó bizottság tagjainak:
–
–
–
–
–
–
–

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

J.-M. SAUVÉ jelenleg a Francia Köztársaság Államtanácsának alelnöke.
P. JANN az Európai Közösségek Bíróságának bírája volt 1995. január 19-től 2009. október
6-ig.
Lord MANCE jelenleg az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának tagja.
T. MELCHIOR jelenleg Dánia Legfelsőbb Bíróságának elnöke.
PACZOLAY P. jelenleg a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke.
A. PALACIO VALLELERSUNDI ügyvéd Madridban, és európai parlamenti képviselő volt
1994-től 2002-ig.
V. TIILI az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának bírája volt 1995. január 18-tól 2009.
október 6-ig.
Engedelmével csatolom jelen levelemhez a fenti személyek önéletrajzait.
Tekintettel J.-M. SAUVÉ szakmai pályafutására, javaslom, hogy őt nevezzék ki a bizottság
elnökének.
Tisztelettel:
Vassilios SKOURIS
________________________
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