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A Bíróság több tagjának kezdeményezésére Liber Amicorumot adnak át Vassilios 
Skourisnak annak tiszteletére, hogy tizenkét évig vezette az intézményt 

A kötet átadására a június 8-án megrendezendő szimpózium keretében, magas rangú nemzeti 
bírák, az európai intézmények képviselői és más közéleti személyiségek jelenlétében kerül sor 

A Vassilios Skouris által az Európai Unió Bíróságának elnökeként eltöltött tizenkét év alkalmából a 
Bíróság tagjaiból álló bizottság Liber Amicorum kiadását szorgalmazta, amely a Bíróság több 
jelenlegi és olyan korábbi tagjának írásait gyűjti egybe, akik V. Skouris elnöksége alatt töltötték be 
tisztségüket. A Liber Amicorumot június 8-án Antonio Tizzano, az intézmény korelnöke és egyben 
e bizottság elnöke adja át V. Skourisnak „Az Európai Unió Bírósága Vassilios Skouris elnöksége 
alatt” témájú, félnapos szimpózium végén. 

Ezen alkalomból több olyan közéleti személyiség szólal fel, aki a tisztségénél fogva kapcsolatokat 
tartott fenn a Bírósággal, és így 2003 és 2015 között hozzájárult annak tevékenységéhez. Az ülés 
levezető elnöke Jean-Marc Sauvé, a francia Conseil d’État alelnöke lesz. Rajta kívül a nemzeti 
alkotmány- és legfelsőbb bíróságok több bírája – akik egyben az EUMSZ 255. cikk szerinti 
bizottság tagjai – sorakoznak fel az esemény megünneplésére, köztük Andreas Vosskuhle, a 
német szövetségi alkotmánybíróság elnöke, Pauline Koskelo, a finn legfelsőbb bíróság korábbi 
elnöke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagja, Lord Mance, az Egyesült Királyság 
legfelsőbb bíróságának bírája, valamint Paczolay Péter, a magyar Alkotmánybíróság korábbi 
elnöke. 

Szintén beszédet mond az európai intézmények három képviselője, nevezetesen Freddy Drexler, 
az Európai Parlament jogtanácsosa, Hubert Legal, az Európai Unió Tanácsa Jogi Szolgálatának 
főigazgatója és a Tanács jogtanácsosa, valamint Luis Romero Requena, az Európai Bizottság Jogi 
Szolgálatának főigazgatója, majd pedig Inguss Kalniņš, az Európai Unió Tanácsának elnökségét 
ellátó tagállam meghatalmazottja és Maria Slazak, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsának 
elnöke. 

Végül Marc Jaeger, az Európai Unió Törvényszékének elnöke és Sean van Raepenbusch, a 
Közszolgálati Törvényszék elnöke zárja a V. Skouris előtti tiszteletadást. 

A görög állampolgárságú Vassilios Skouris, aki 1999. június 8-án – vagyis pontosan 16 évvel a 
szimpózium időpontja előtt – lépett hivatalba a Bíróság bírájaként, 2003. október 7-e óta a Bíróság 
elnöke, és képviseli ezáltal az egész intézményt közel 12 éve. Lejár utolsó mandátuma, és ezért 
októberben, a bírák következő részleges megújításakor elköszön az Európai Unió Bíróságától. 

A szimpóziumot június 8-án, hétfőn 14 óra 15 perctől a következő internetes oldalon egyenes 
adásban közvetítjük: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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