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Por iniciativa de vários Membros do Tribunal de Justiça, será entregue a Vassilios 
Skouris um Liber Amicorum para celebrar os doze anos que passou à frente da 

Instituição 

A entrega da obra ocorrerá no âmbito de um colóquio que decorrerá no próximo dia 8 de junho e 
contará com a presença de altos magistrados nacionais, de representantes das Instituições e de 

outras personalidades 

Por ocasião dos doze anos em que Vassilis Skouris ocupou a Presidência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, um Comité de Membros do Tribunal promoveu a publicação de um Liber Amicorum 
que reúne contribuições de vários Membros e antigos Membros do Tribunal que exerceram funções 
sob a presidência de V. Skouris. O Liber Amicorum será entregue no próximo dia 8 de junho ao 
Presidente Skouris por Antonio Tizzano, presidente daquele Comité na qualidade de decano da 
Instituição, no final de um colóquio subordinado ao tema «O Tribunal de Justiça da União Europeia 
sob a presidência de Vassilios Skouris». 

Nessa ocasião, várias personalidades que, pelas funções que ocupavam, mantiveram relações com o 
Tribunal e forneceram assim o seu contributo à atividade deste entre 2003 e 2015, apresentarão os 
seus testemunhos, sob a presidência amistosa de Jean-Marc Sauvé, Vice-Presidente do Conseil 
d’État francês. Além de J.-M. Sauvé, vários magistrados de Tribunais Constitucionais e de Tribunais 
Supremos, igualmente membros do Comité previsto no artigo 255.º TFUE, suceder-se-ão para 
celebrar o acontecimento, como Andreas Vosskuhle, Presidente do Tribunal Constitucional Federal 
alemão, Pauline Koskelo, antiga Presidente do Tribunal Supremo da Finlândia e juiz no Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, Lord Mance, juiz no Tribunal Supremo do Reino Unido, e Péter 
Paczolay, antigo Presidente do Tribunal Constitucional da Hungria. 

Três representantes das Instituições Europeias, Freddy Drexler, jurisconsulto do Parlamento Europeu, 
Hubert Legal, Diretor-Geral do Serviço Jurídico e jurisconsulto do Conselho da União Europeia, e Luis 
Romero Requena, Diretor-Geral do Serviço Jurídico da Comissão Europeia, também pronunciarão 
alocuções, aos quais se seguirão Inguss Kalniņš, na sua qualidade de agente do Estado-Membro que 
assegura a Presidência do Conselho da União Europeia, e Maria Slazak, Presidente do Conseil des 
barreaux européens. 

Por último, Marc Jaeger, Presidente do Tribunal Geral da União Europeia, e Sean van Raepenbusch, 
Presidente do Tribunal da Função Pública, encerrarão a homenagem prestada a Vassilis Skouris. 

Em funções desde 8 de junho de 1999 como juiz no Tribunal de Justiça, ou seja, cumprindo-se no dia 
do colóquio exatamente 16 anos desde a sua entrada em funções, Vassilios Skouris, de 
nacionalidade grega, é Presidente do Tribunal de Justiça desde 7 de outubro de 2003 e representa 
assim toda a Instituição há cerca de 12 anos. Estando o seu último mandato a chegar ao fim, 
abandonará, por conseguinte, o Tribunal de Justiça da União Europeia no âmbito da próxima 
renovação parcial dos juízes, no mês de outubro. 



O colóquio será transmitido em direto na segunda-feira 8 de junho a partir das 14h15 no sítio: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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