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Членове на Съда инициират връчване на Liber Amicorum на г-н Vassilios Skouris 
по случай навършването на дванадесет години, откакто той е начело на 

институцията 

Сборникът ще му бъде връчен в рамките на колоквиум, който ще се проведе на 8 юни т.г. с 
участието на висши магистрати от държави членки, представители на европейски 

институции и други лица 

По случай на навършването на дванадесет години, откакто г-н Vassilios Skouris е председател 
на Съда на Европейския съюз, инициативен комитет от членове на Съда публикува Liber 
Amicorum с послания от изпълнявали през този период длъжността си настоящи и бивши 
членове на Съда. Liber Amicorum ще бъде връчен на г-н Skouris от г-н Antonio Tizzano, 
председател на инициативния комитет и доайен на институцията, на 8 юни т.г. след 
провеждането на половин дневен колоквиум на тема „Съдът на Европейския съюз през 
периода, през който Vassilios Skouris е негов председател“. 

По време на това събитие, председателствано от г-н Jean-Marc Sauvé, заместник-председател 
на Държавния съвет на Франция, слово ще произнесат личности, които в периода 2003—2015 г. 
са били свързани със Съда и са допринесли за неговата дейност. След г-н Sauvé слово по 
случай честването ще произнесат магистрати от конституционни и висши съдилища на държави 
членки и членове на комитета по член 255 ДФЕС, сред които са г-н Andreas Vosskuhle, 
председател на Федералния конституционен съд на Германия, г-жа Pauline Koskelo, бивш 
председател на Върховния съд на Финландия и съдия в Европейския съд по правата на човека, 
лорд Mance, съдия във Върховния съд на Обединеното кралство, и г-н Péter Paczolay, бивш 
председател на Конституционния съд на Унгария. 

Приветствия ще произнесат трима представители на европейски институции, а именно 
г-н Freddy Drexler, юрисконсулт на Европейския парламент, г-н Hubert Legal, генерален 
директор на правната служба и юрисконсулт на Съвета на Европейския съюз, и г-н Luis Romero 
Requena, генерален директор на правната служба на Европейската комисия, следвани от 
г-н Inguss Kalniņš в качеството му на представител на държавата членка, упражняваща 
председателството на Съвета на Европейския съюз, и от г-жа Maria Slazak, председател на 
Съвета на европейските адвокатски колегии. 

Накрая, благодарност за заслугите на г-н Skouris ще изразят г-н Marc Jaeger, председател на 
Общия съд на Европейския съюз, и г-н Sean van Raepenbusch, председател на Съда на 
публичната служба. 

Г-н Vassilios Skouris, който е гръцки гражданин, встъпва в длъжност като съдия в Съда на 
Европейския съюз на 8 юни 1999 г., т.е. точно 16 години преди датата на провеждане на 
колоквиума, а от 7 октомври 2003 г. е председател на Съда и в това си качество го 
представлява вече близо 12 години. След изтичането на последния си мандат и предстоящото 
обновяване на състава на съдиите той предстои да напусне Съда на Европейския съюз. 
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Колоквиумът ще се излъчва пряко на 8 юни, понеделник, от 14,15 ч. на следния уебсайт: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 
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