
II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

(2008/569/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 225a,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zwany
dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej”) został ustano-
wiony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom (1). Na
mocy tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Proto-
kołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości
(zwany dalej „załącznikiem I do statutu Trybunału Spra-
wiedliwości”).

(2) Decyzją 2005/150/WE, Euratom (2) Rada określiła
warunki i zasady dotyczące przedstawiania
i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów
Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej,
zgodnie z art. 3 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału
Sprawiedliwości.

(3) Decyzją 2005/49/WE, Euratom (3) Rada ustanowiła
zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3
ust. 3 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości
(zwanego dalej „komitetem”).

(4) Decyzją 2005/151/WE, Euratom (4) Rada mianowała
członków komitetu.

(5) Decyzją 2005/577/WE, Euratom (5) Rada mianowała –

po zasięgnięciu opinii komitetu – siedmiu sędziów
Sądu do spraw Służby Publicznej. Zgodnie z art. 2 tej
decyzji trzech spośród tych sędziów zostało mianowa-
nych na okres trzech lat, od dnia 1 października
2005 r. do dnia 30 września 2008 r. W wyniku loso-
wania przeprowadzonego przez przewodniczącego Rady
na posiedzeniu w dniu 12 października 2005 r. kadencje
następujących sędziów: Ireny BORUTY, Horstpetera KREP-
PELA oraz Seana VAN RAEPENBUSCHA zakończą się
w dniu 30 września 2008 r. (6).

(6) W dniu 7 grudnia 2007 r. opublikowane zostało otwarte
zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska
trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej na
okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia
30 września 2014 r. (7) Termin zgłaszania kandydatur
upłynął w dniu 25 stycznia 2008 r. Zarejestrowano pięć-
dziesiąt trzy kandydatury, w tym kandydatury trzech
ustępujących sędziów.

(7) Komitet zebrał się dwukrotnie w dniach 3 i 4 marca oraz
9 i 10 kwietnia 2008 r. Po zakończeniu prac komitet
opracował opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4
załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości. Lista
ta zawiera nazwiska sześciu kandydatów.
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(8) Na mocy art. 225a akapit czwarty Traktatu WE
i art. 140b akapit czwarty Traktatu Euratom sędziowie
Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani przez
Radę.

(9) Należy zatem mianować trzy osoby spośród kandydatów,
których nazwiska znajdują się na wspomnianej liście,
zapewniając przy tym zrównoważony skład Sądu
w odniesieniu do obywateli państw członkowskich
pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geogra-
ficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajo-
wych systemów sądowniczych, zgodnie z art. 3 ust. 1
załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(10) Decyzja o mianowaniu w Sądzie do spraw Służby
Publicznej na kolejną kadencję trzech sędziów, których
kadencja upłynęła, została podjęta przez Radę
z uwzględnieniem wyjątkowej okoliczności – sprawowali
oni mandat przez dwa lata. Decyzja ta nie może
stanowić w żadnym przypadku precedensu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane sędziami Sądu do spraw
Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres sześciu lat, od dnia
1 października 2008 r. do dnia 30 września 2014 r.:

— Irena BORUTA,

— Horstpeter KREPPEL,

— Sean VAN RAEPENBUSCH.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący

PLL 183/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.7.2008


