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På initiativ af flere af Domstolens medlemmer vil en Liber Amicorum blive overrakt 
til Vassilios Skouris med henblik på festligholdelse af dennes tolv år i spidsen for 

institutionen 

Overrækkelsen finder sted i forbindelse med en konference, der afholdes den 8. juni med 
deltagelse af højtstående nationale dommere, repræsentanter for de europæiske institutioner og 

andre personligheder 

I anledning af, at Vassilios Skouris i tolv år har været præsident for Den Europæiske Unions 
Domstol, har et udvalg af Domstolens medlemmer iværksat udgivelsen af en Liber Amicorum, der 
samler bidrag fra flere af Domstolens nuværende og tidligere medlemmer, som har udøvet deres 
virke under Vassilios Skouris’ præsidentskab. Liber Amicorum overrækkes Vassilios Skouris den 8. 
juni i forbindelse med en konference af en halv dags varighed over temaet »Den Europæiske 
Unions Domstol under Vassilios Skouris’ præsidentskab« af Antonio Tizzano, der som det 
medlem, der har gjort tjeneste længst ved institutionen, er formand for dette udvalg. 

Ved denne lejlighed vil flere af de personligheder, der i henhold til deres funktioner har været 
tilknyttet Domstolen og således har ydet deres bidrag til Domstolens virke mellem 2003 og 2015, 
afholde taler under forsæde af Jean-Marc Sauvé, der er vicepræsident for det franske Conseil 
d’État (det franske statsråd). Ud over Jean-Marc Sauvé vil flere dommere fra nationale 
forvaltningsdomstole og højesteretter, som ligeledes er medlemmer af det udvalg, der er nedsat i 
henhold til artikel 255 TEUF, på skift festligholde begivenheden, herunder Andreas Vosskuhle, 
præsident for den tyske forfatningsdomstol, Pauline Koskelo, tidligere præsident for den finske 
højesteret og dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Lord Mance, dommer 
ved Det Forenede Kongeriges højesteret, og Péter Paczolay, tidligere præsident for den ungarske 
forfatningsdomstol. 

Tre repræsentanter for de europæiske institutioner, nemlig Freddy Drexler, juridisk rådgiver ved 
Europa-Parlamentet, Hubert Legal, Generaldirektør og juridisk rådgiver for Rådet for Den 
Europæiske Unions Juridiske Tjeneste, og Luis Romero Requena, Generaldirektør for Europa-
Kommissionens Juridiske Tjeneste, vil ligeledes holde taler, efterfulgt af Inguss Kalniņš i dennes 
egenskab af repræsentant for den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, og Maria Slazak, der er formand for Rådet for Advokatsamfund i Den 
Europæiske Union. 

Endelig vil Marc Jaeger, præsident for Den Europæiske Unions Ret, og Sean van Raepenbusch, 
præsident for Retten for EU-Personalesager, afslutte hyldesten af Vassilios Skouris. 

Vassilios Skouris, der er græsk statsborger, og som tiltrådte stillingen som dommer ved Domstolen 
den 8. juni 1999, dvs. for nøjagtigt 16 år siden på datoen for konferencen, har været præsident for 
Domstolen siden den 7. oktober 2003 og har således repræsenteret institutionen som sådan i 
næsten 12 år. Han afslutter sit sidste mandat og forlader således Den Europæiske Unions Domstol 
i forbindelse med den kommende delvise nybesættelse af dommerembederne i oktober 2015. 

Konferencen udsendes direkte mandag den 8. juni fra kl. 14.15 på følgende link: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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