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Na inicijativu više članova Suda, povodom obilježavanja dvanaest godina provedenih 
na čelu institucije, Vassiliosu Skourisu izdat će se Liber Amicorum 

Zbirka će biti izdana u okviru simpozija organiziranog 8. lipnja ove godine u prisutnosti visokih 
nacionalnih pravosudnih dužnosnika, predstavnika europskih institucija i drugih uglednika 

Povodom dvanaest godina predsjedanja Vassiliosa Skourisa Sudom Europske unije, odbor članova 
Suda odlučio je izdati Liber Amicorum sastavljen od doprinosa više članova i bivših članova Suda koji 
su obnašali svoje dužnosti pod predsjedanjem Vassiliosa Skourisa. Liber Amicorum Vassiliosu 
Skourisu 8. lipnja ove godine izdat će Antonio Tizzano, predsjednik tog odbora, kao doajen institucije, 
nakon poludnevnog simpozija s temom „Sud Europske unije pod predsjedanjem Vassiliosa Skourisa“. 

Tom prigodom više uglednika koji su u obnašanju svojih dužnosti surađivali sa Sudom i time dali svoj 
doprinos djelovanju Suda između 2003. i 2015. iznijet će svoje dojmove, pod ljubaznim vodstvom 
Jean-Marca Sauvéa, potpredsjednika francuskog Državnog vijeća. Uz J.-M. Sauvéa, u obilježavanju 
događanja sudjelovat će i više nacionalnih ustavnih i vrhovnih sudaca koji su i članovi odbora iz članka 
255. UFEU-a, poput Andreasa Vosskuhlea, predsjednika Saveznog ustavnog suda SR Njemačke, 
Pauline Koskelo, bivše predsjednice Vrhovnog suda Republike Finske i sutkinje Europskog suda za 
ljudska prava, Lorda Mancea, suca Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine, i Pétera Paczolaya, bivšeg 
predsjednika Ustavnog suda Mađarske.  

Govor će održati i trojica predstavnika europskih institucija – riječ je o Freddyju Drexleru, pravnom 
savjetniku u Europskom parlamentu, Hubertu Legalu, glavnom direktoru pravne službe i pravnom 
savjetniku u Vijeću Europske unije, te Luisu Romeru Requeni, glavnom direktoru pravne službe u 
Europskoj komisiji – nakon kojih slijede i Inguss Kalniņš, u svojstvu agenta države članice koja 
predsjeda Vijećem Europske unije, i Maria Slazak, predsjednica Vijeća odvjetničkih komora Europe. 

Naposljetku, svečanost odavanja priznanja Vassiliosu Skourisu zaključit će Marc Jaeger, predsjednik 
Općeg suda Europske unije, i Sean van Raepenbusch, predsjednik Službeničkog suda Europske 
unije. 

Vassilios Skouris, grčki državljanin, stupio je na dužnost 8. lipnja 1999., točno 16 godina prije dana 
održavanja simpozija, a predsjednik je Suda od 7. listopada 2003. te stoga gotovo 12 godina 
predstavlja cjelokupnu instituciju. Svoj posljednji mandat privodi kraju te će nadolazećeg listopada, 
prilikom sljedeće djelomične zamjene sudaca, napustiti Sud Europske unije. 

Izravan prijenos simpozija možete pratiti u ponedjeljak, 8. lipnja od 14.15 sati na sljedećoj internetskoj 
stranici: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud. 
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