
DECYZJA RADY 

z dnia 9 czerwca 2009 r. 

w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 

(2009/474/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 utwo
rzony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom ( 1 ). Na mocy 
tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Protokołu 
w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwany 
dalej „załącznikiem I do statutu Trybunału Sprawiedli
wości”). 

(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 zgodnie z art. 3 ust. 2 
załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości. 

(3) Decyzją 2005/49/WE, Euratom ( 3 ) Rada ustaliła zasady 
działania komitetu przewidzianego w art. 3 ust. 3 załącz
nika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwanego 
dalej „komitetem”). 

(4) Z powodu rezygnacji jednego z sędziów Sądu do spraw 
Służby Publicznej ogłoszono w dniu 6 marca 2009 r. ( 4 ) 
wezwanie do składania wniosków o mianowanie na 
stanowisko sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej 
na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 
2015 r. 

(5) Komitet odbył posiedzenia w dniach 26 marca, 7 maja 
oraz 25 i 26 maja 2009 r. W wyniku swoich dyskusji 
komitet wydał opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4 
załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. 

(6) Na mocy art. 225a ust. 4 Traktatu WE i art. 140b ust. 4 
Traktatu Euratom sędziowie Sądu do spraw Służby 
Publicznej są mianowani przez Radę. 

(7) Należy zatem mianować jedną osobę spośród kandy
datów, których nazwiska znajdują się na liście przewi
dzianej w art. 3 ust. 4 załącznika I do Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości, zapewniając przy tym zrównoważony 
skład Sądu w odniesieniu do obywateli państw człon
kowskich pochodzących z możliwie najszerszego 
obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezen
towanych krajowych systemów sądowniczych, zgodnie 
z art. 3 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Spra
wiedliwości, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Maria Isabel ROFES i PUJOL zostaje mianowana sędzią Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres sześciu lat, 
od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

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 Luksemburgu, dnia 9 czerwca 2009 r. 

W imieniu Rady 

E. JANOTA 
Przewodniczący
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