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Pēc vairāku Tiesas locekļu iniciatīvas Vassilios Skouris tiks pasniegts Liber 
Amicorum par godu divpadsmit gadiem iestādes vadītāja amatā 

Rakstu krājuma pasniegšana notiks š.g. 8. jūnijā organizētajā pasākumā, piedaloties valstu 
augstāko tiesu tiesnešiem, Eiropas iestāžu pārstāvjiem un citām ievērojamām personām 

Saistībā ar to, ka Vassilios Skouris divpadsmit gadus ir bijis Eiropas Savienības Tiesas vadītājs, 
Tiesas locekļu komiteja ir atbalstījusi Liber Amicorum izdošanu, kurā apvienoti vairāku Tiesas 
locekļu un bijušo locekļu, kuri savus amata pienākumus ir pildījuši V. Skouris vadībā, raksti. Š.g. 
8. jūnijā šīs komitejas priekšsēdētājs Antonio Tizzano kā šīs iestādes vecākais loceklis pasniegs 
V. Skouris rakstu krājumu Liber Amicorum pusi dienas ilgā pasākuma par tēmu “Eiropas 
Savienības Tiesa Vassilios Skouris vadībā” noslēgumā. 

Šajā pasākumā uzstāsies vairākas ievērojamas personas, kurām to amata pienākumu dēļ ir bijusi 
saistība ar Tiesu un kuras tādējādi ir sniegušas savu ieguldījumu tās darbībā laikposmā no 
2003. līdz 2015. gadam; šīs uzstāšanās notiks Francijas Conseil d’État [Valsts Padome] 
priekšsēdētāja vietnieka Jean-Marc Sauvé laipnā vadībā. Papildus J. M. Sauvé šo pasākumu 
secīgi pagodinās arī vairāki valstu konstitucionālo un augstāko tiesu tiesneši, kas ir arī LESD 
255. pantā paredzētās komitejas locekļi, piemēram, Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 
priekšsēdētājs Andreas Vosskuhle, bijusī Somijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesnese Pauline Koskelo, Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas tiesnesis 
lords Mance un bijušais Ungārijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Péter Paczolay. 

Uzrunas teiks arī trīs Eiropas iestāžu pārstāvji – Eiropas Parlamenta juriskonsults Freddy Drexler, 
Eiropas Savienības Padomes Juridiskā dienesta ģenerāldirektors un juriskonsults Hubert Legal un 
Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta ģenerāldirektors Luis Romero Requena. Tām sekos Eiropas 
Savienības Padomes prezidējošās dalībvalsts pārstāvja Ingusa Kalniņa un Eiropas Zvērinātu 
advokātu padomes priekšsēdētājas Maria Slazak uzrunas. 

Noslēgumā pateicību V. Skouris izteiks Eiropas Savienības Vispārējās tiesas priekšsēdētājs Marc 
Jaeger un Civildienesta tiesas priekšsēdētājs Sean van Raepenbusch. 

Vassilios Skouris, Grieķijas pilsonis, kurš kā Tiesas tiesnesis savus amata pienākumus uzsāka 
pildīt 1999. gada 8. jūnijā, t.i., tieši pasākuma dienā aprit precīzi 16 gadi, ir bijis Tiesas 
priekšsēdētājs kopš 2003. gada 7. oktobra un tādējādi ir pārstāvējis visu iestādi gandrīz 12 gadus. 
Viņš beidz savu pēdējo pilnvaru termiņu un līdz ar to atstās Eiropas Savienības Tiesu nākamajā 
tiesnešu daļējas nomaiņas laikā š.g. oktobrī. 

Pasākums tiks pārraidīts tiešraidē pirmdien, 8. jūnijā, sākot no plkst. 14.15, šādā vietnē: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs. 
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