
DECYZJE 

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

z dnia 18 listopada 2010 r. 

w sprawie mianowania sędziego Sądu 

(2010/703/UE) 

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII 
EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 19, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 254 i 255, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy postanowień Traktatów co trzy lata następuje 
częściowa wymiana składu Sądu. Na okres od dnia 
1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. należało 
mianować czternastu sędziów Sądu. 

(2) Decyzjami 2010/362/UE ( 1 ), 2010/400/UE ( 2 ) 
i 2010/629/UE ( 3 ) konferencja przedstawicieli rządów 
państw członkowskich mianowała na wyżej wymieniony 
okres trzynastu sędziów Sądu. 

(3) W oczekiwaniu na zakończenie procedury mianowania 
sędziego na stanowisko, które należy jeszcze obsadzić, 
zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, po dniu 31 sierpnia 2010 r. na swoim 
stanowisku pozostał Valeriu CIUCĂ – sędzia mianowany 
w dniu 1 stycznia 2007 r. 

(4) Rząd Rumunii zaproponował kandydaturę Andreia 
POPESCU na stanowisko sędziego Sądu. Komitet ustano
wiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zaopiniował wyżej wymienionego kandydata 
do wykonywania funkcji sędziego Sądu. 

(5) Należy zatem mianować jednego członka Sądu na okres 
od dnia 26 listopada 2010 r. do dnia 31 sierpnia 
2016 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Andrei POPESCU zostaje niniejszym mianowany na stanowisko 
sędziego Sądu na okres od dnia 26 listopada 2010 r. do dnia 
31 sierpnia 2016 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. DE RUYT 
Przewodniczący
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