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På initiativ av flera ledamöter i EU-domstolen kommer en festskrift att överlämnas 
till Vassilios Skouris för att högtidlighålla de tolv år som han har lett institutionen 

Överlämnandet av festskriften kommer att äga rum den 8 juni 2015 i samband med ett symposium 
vid vilket höga nationella domare, företrädare för de europeiska institutionerna och andra bemärkta 

personer kommer att närvara   

En kommitté av ledamöter i EU-domstolen har i anledning av de tolv år som Vassilios Skouris varit 
ordförande i domstolen tagit initiativet till utgivandet av en festskrift. I festskriften ingår bidrag från 
nuvarande och tidigare ledamöter, vilka tjänstgjort under Vassilios Skouris tid som ordförande. 
Festskriften kommer att överlämnas till Vassilios Skouris den 8 juni 2015 av Antonio Tizzano som i 
egenskap av den ledamot som tjänstgjort längst vid institutionen har varit kommitténs ordförande. 
Överlämnandet kommer att äga rum i samband med ett halvdagssymposium på temat ”Europeiska 
unionens domstol under Vassilios Skouris ordförandeskap”. 

Flera bemärkta personer som i kraft av sina befattningar har haft med domstolen att göra under 
åren 2003–2015 och sålunda bidragit till institutionens verksamhet kommer att lämna sina 
betraktelser. Jean-Marc Sauvé, vice ordförande i franska Conseil d’État, kommer att vara 
moderator. Utöver Jean-Marc Sauvé kommer flera domare från nationella författningsdomstolar 
och högsta domstolar, vilka tillika är ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 FEUF, 
att högtidlighålla händelsen. Bland dessa domare kan nämnas Andreas Vosskuhle, ordförande i 
den tyska federala författningsdomstolen, Pauline Koskelo, tidigare ordförande i Finlands högsta 
domstol och nu domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Lord Mance, domare i 
Förenade kungarikets högsta domstol samt Péter Paczolay, tidigare ordförande i Ungerns 
författningsdomstol. 

Tre företrädare för de europeiska institutionerna kommer att hålla anföranden, nämligen Freddy 
Drexler (Europarlamentets juridiske rådgivare), Hubert Legal (generaldirektör för rättstjänsten vid 
Europeiska unionens råd samt rådets juridiske rådgivare) och Luis Romero Requena 
(generaldirektör för rättstjänsten vid Europeiska kommissionen). Anföranden kommer även att 
hållas av Inguss Kalniņš, i egenskap av ombud för den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och Maria Slazak, ordförande för Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden (CCBE).  

Symposiet kommer att avslutas med anföranden av Marc Jaeger, ordförande i Europeiska 
unionens tribunal, och personaldomstolens ordförande Sean van Raepenbusch. 

Vassilios Skouris tillträdde sin tjänst som domare i EU-domstolen den 8 juni 1999, det vill säga på 
dagen för exakt 16 år sedan det datum då symposiet anordnas. Vassilios Skouris är grek och har 
varit EU-domstolens ordförande sedan den 7 oktober 2003 och har således företrätt institutionen i 
drygt tolv år. Hans sista förordnade löper ut och han kommer att lämna EU-domstolen vid den 
partiella nytillsättningen av domarna i oktober i år. 

Symposiet kommer att sändas direkt måndagen kl. 14.15 den 8 juni 2015 på följande webbplats: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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