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La inițiativa mai multor membri ai Curții de Justiție, un Liber Amicorum va fi înmânat 
domnului Vassilios Skouris pentru celebrarea celor doisprezece ani petrecuți în fruntea 

instituției 

Înmânarea repertoriului se va efectua în cadrul unui colocviu organizat pe 8 iunie 2015 în prezența 
unor magistrați naționali de rang înalt, a unor reprezentanți ai instituțiilor europene și a altor 

personalități 

Cu ocazia împlinirii a doisprezece ani de când domnul Vassilios Skouris este președinte al Curții de 
Justiție al Uniunii Europene, un comitet de membri ai Curții a promovat publicarea unui Liber 
Amicorum care cuprinde contribuțiile mai multor membri ai Curții care și-au exercitat funcțiile sub 
președinția domnului Skouris. Acest Liber Amicorum va fi înmânat pe 8 iunie 2015 domnului Skouris 
de către domnul Antonio Tizzano, președintele acestui comitet în calitate de decan al instituției, la 
sfârșitul unui colocviu de o jumătate de zi care are ca temă „Curtea de Justiție a Uniunii Europene sub 
președinția domnului Vassilios Skouris”. 

Cu această ocazie, mai multe personalități care au întreținut, în temeiul funcțiilor lor, raporturi cu 
Curtea și au contribuit astfel la activitatea acesteia între 2003 și 2015 își vor prezenta mărturiile, sub 
președinția amicală a domnului Jean-Marc Sauvé, vicepreședinte al Consiliului de Stat francez. Pe 
lângă domnul Sauvé, mai mulți magistrați de la curțile constituționale și de la curțile supreme 
naționale, care sunt și membrii ai comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE, vor contribui la 
celebrarea evenimentului, precum domnul Andreas Vosskuhle, președintele Curții Constituționale 
federale germane, doamna Pauline Koskelo, fostă președintă a Curții Supreme a Finlandei și 
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Lord Mance, judecător la Curtea Supremă a 
Regatului Unit, și domnul Péter Paczolay, fost președinte al Curții Constituționale a Ungariei. 

Trei reprezentanți ai instituțiilor europene, și anume domnul Freddy Drexler, jurisconsult al 
Parlamentului European, domnul Hubert Legal, director general al Serviciului juridic și jurisconsult al 
Consiliului Uniunii Europene, și domnul Luis Romero Requena, director general al Serviciului juridic al 
Comisiei Europene, vor susține de asemenea alocuțiuni, urmați de domnul Inguss Kalniņš, în calitatea 
sa de agent al statului membru care asigură președinția Consiliului Uniunii Europene, și doamna 
Maria Slazak, președinta Consiliului barourilor europene. 

În sfârșit, domnul Marc Jaeger, președintele Tribunalului Uniunii Europene, și domnul Sean van 
Raepenbusch, președintele Tribunalului Funcției Publice, vor încheia omagiul adus domnului Skouris. 

Intrat în funcție la 8 iunie 1999 ca judecător la Curtea de Justiție, cu alte cuvinte cu exact 16 ani 
înainte de data colocviului, domnul Vassilios Skouris, de cetățenie elenă, este președintele Curții din 7 
octombrie 2003 și reprezintă astfel întreaga instituție de aproape 12 ani. El își va termina ultimul 
mandat și va părăsi, așadar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu ocazia următoarei reînnoiri 
parțiale a judecătorilor, în octombrie 2015. 
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Colocviul va fi transmis în direct luni, 8 iunie, cu începere de la ora 14.15, pe următoarea pagină de 
internet: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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