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Op initiatief van meerdere Leden van het Hof van Justitie zal aan de heer Vassilios 
Skouris een Liber Amicorum worden overhandigd ter viering van de twaalf jaar die hij 

aan het hoofd van de instelling heeft volbracht 

Het verzamelwerk zal in het kader van een colloquium op 8 juni aanstaande worden overhandigd in 
tegenwoordigheid van hoge nationale magistraten, vertegenwoordigers van de Europese instellingen 

en andere hooggeplaatste personen 

Ter gelegenheid van de twaalf jaar die de heer Vassilios Skouris als President van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie heeft volbracht, heeft een comité van Leden van het Hof de aanzet gegeven tot 
de publicatie van een Liber Amicorum, waarin bijdragen zijn verzameld van meerdere leden en 
voormalige leden van het Hof die hun ambt onder het presidentschap van de heer Skouris hebben 
vervuld. Het Liber Amicorum zal op 8 juni aanstaande aan de heer Skouris worden overhandigd door 
de heer Antonio Tizzano, die als oudste van de instelling voorzitter van dit comité is, na een 
colloquium van een halve dag met als thema „Het Hof van Justitie van de Europese Unie onder het 
presidentschap van Vassilios Skouris”. 

Meerdere hooggeplaatsten die in het kader van hun ambt betrekkingen met het Hof hebben 
onderhouden en dus hebben bijgedragen tot de activiteiten ervan tussen 2003 en 2015, zullen bij die 
gelegenheid hun hulde brengen, onder het dagvoorzitterschap van de heer Jean-Marc Sauvé, 
Vicepresident van de Franse Conseil d’État. Naast de heer Sauvé zullen meerdere magistraten van 
grondwettelijke hoven en hooggerechtshoven, tevens leden van het comité bedoeld in artikel 255 
VWEU, elkaar opvolgen om deze gelegenheid te vieren, zoals de heer Andreas Vosskuhle, President 
van het Duitse federale grondwettelijke hof, mevrouw Pauline Koskelo, voormalige President van het 
Finse hooggerechtshof en rechter in het Europees Hof van de Rechten van de Mens, Lord Mance, 
rechter in het hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, en de heer Péter Paczolay, voormalig 
president van het grondwettelijk hof van Hongarije. 

Drie vertegenwoordigers van de Europese instellingen, namelijk de heer Freddy Drexler, juridisch 
adviseur van het Europees Parlement, de heer Hubert Legal, directeur-generaal van de Juridische 
Dienst en juridisch adviseur van de Raad van de Europese Unie, en de heer Luis Romero Requena, 
directeur-generaal van Juridische Dienst van de Europese Commissie, zullen eveneens toespraken 
houden, gevolgd door de heer Inguss Kalniņš, in zijn hoedanigheid van gemachtigde van de lidstaat 
die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt, en mevrouw Maria Slazak, 
voorzitter van de Raad van Europese Balies. 

Daarna zullen de heer Marc Jaeger, president van het Gerecht van de Europese Unie, en de heer 
Sean van Raepenbusch, president van het Gerecht voor ambtenarenzaken, het eerbetoon aan de 
heer Skouris afsluiten. 

Na de aanvaarding van zijn ambt als rechter in het Hof van Justitie op 8 juni 1999, dus exact 16 jaar 
geleden op de dag van het colloquium, is de heer Vassilios Skouris, die de Griekse nationaliteit heeft, 
sinds 7 oktober 2003 President van het Hof, zodat hij sedert 12 jaar de instelling in haar geheel 
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vertegenwoordigt. Hij vervult thans zijn laatste ambtstermijn en zal het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bij de eerstvolgende gedeeltelijke vervanging van de rechters verlaten, in oktober 
aanstaande. 

Het colloquium zal rechtstreeks worden uitgezonden op maandag, 8 juni, vanaf 14.15 uur, op de 
volgende site: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 
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