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Na pobudo več članov Sodišča bo Vassiliosu Skourisu ob praznovanju dvanajste 
obletnice njegovega delovanja na čelu institucije slavnostno izročen liber amicorum  

Zbornik bo slavnostno izročen na simpoziju 8. junija 2015 ob navzočnosti sodnikov vrhovnih in 
ustavnih nacionalnih sodišč, predstavnikov evropskih institucij in drugih uglednih osebnosti  

Ob dvanajsti obletnici predsedovanja Vassiliosa Skourisa na Sodišču Evropske unije je odbor 
članov Sodišča zagotovil izdajo liber amicorum, v katerem so zbrani prispevki sedanjih in nekdanjih 
članov Sodišča, ki so opravljali svoje funkcije pod predsedovanjem V. Skourisa. Liber amicorum bo 
8. junija, po poldnevnem simpoziju na temo Sodišče Evropske unije pod predsedovanjem 
Vassiliosa Skourisa, slednjemu izročil Antonio Tizzano, ki temu odboru predseduje kot najstarejši 
sodnik institucije. 

Ob tej priložnosti bo več uglednih osebnosti, ki so v okviru svojih funkcij sodelovali s Sodiščem in 
tako prispevali k njegovemu delovanju med letoma 2003 in 2015, pod neuradnim vodstvom Jean-
Marca Sauvéja, podpredsednika francoskega državnega sveta, podalo svoje izkušnje. Poleg 
J.-M. Sauvéja bo na slovesnosti sodelovalo več sodnikov nacionalnih ustavnih in vrhovnih sodišč, 
prav tako članov odbora iz člena 255 PDEU, med njimi Andreas Vosskuhle, predsednik nemškega 
zveznega ustavnega sodišča, Pauline Koskelo, nekdanja predsednica finskega vrhovnega sodišča 
in sodnica na Evropskem sodišču za človekove pravice, lord Mance, sodnik vrhovnega sodišča 
Združenega kraljestva, in Péter Paczolay, nekdanji predsednik madžarskega vrhovnega sodišča. 

Govor bodo imeli tudi trije predstavniki evropskih institucij, in sicer Freddy Drexler, pravni 
svetovalec Evropskega parlamenta, Hubert Legal, generalni direktor pravne službe in pravni 
svetovalec Sveta Evropske unije, in Luis Romero Requena, generalni direktor pravne službe 
Evropske komisije, ki jim bosta sledila Inguss Kalniņš, predstavnik države članice, ki predseduje 
Svetu Evropske unije, in Maria Slazak, predsednica sveta evropskih odvetniških zbornic. 

Slovesnost v čast V. Skourisa bosta sklenila Marc Jaeger, predsednik Splošnega sodišča 
Evropske unije, in Sean van Raepenbusch, predsednik Sodišča za uslužbence. 

Vassilios Skouris, ki je grške narodnosti, je funkcijo sodnika Sodišča nastopil 8. junija 1999, torej 
točno 16 let pred dnevom simpozija, funkcijo predsednika Sodišča pa opravlja od 7. oktobra 2003 
in tako celotno institucijo predstavlja skoraj 12 let. Izteka se mu njegov zadnji mandat in bo tako 
Sodišče Evropske unije zapustil oktobra 2015, ob prihodnji delni menjavi sodnikov. 

Neposreden prenos simpozija bo potekal v ponedeljek, 8. junija, od 14.15 na spletni strani: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje. 
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