
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 18 lipca 2011 r. 

w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 

(2011/459/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 257 akapit czwarty, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Mandaty Stéphane’a GERVASONIEGO, Paula J. MAHONEYA 
i Harissiosa TAGARASA, sędziów Sądu do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej (zwanego dalej „Sądem do 
spraw Służby Publicznej”) wygasają w dniu 30 września 
2011 r. 

(2) Opublikowano zaproszenie do zgłaszania kandydatur ( 1 ) 
z myślą o mianowaniu trzech sędziów Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres sześciu lat. 

(3) Komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 3 załącznika 
I Protokołu (nr 3) Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej zebrał się w dniach 13 i 14 stycznia, 
3 i 4 marca oraz 22 marca 2011 r. Po zakończeniu prac 
Komitet wydał opinię, czy kandydaci są odpowiedni do 
pełnienia funkcji sędziów Sądu do spraw Służby 
Publicznej, a do opinii tej dołączył listę kandydatów 
o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyż
szym poziomie. 

(4) Należy zatem przystąpić do mianowania trzech osób – 
spośród tych, które figurują na wyżej wymienionej liście 
kandydatów – na okres od dnia 1 października 2011 r. 

do dnia 30 września 2017 r., zapewniając zrównowa 
żony skład Sądu do spraw Służby Publicznej 
w odniesieniu do obywateli państw członkowskich 
pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geogra
ficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajo
wych systemów sądowniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Następujące osoby zostają mianowane sędziami Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres od dnia 
1 października 2011 r. do dnia 30 września 2017 r.: 

— René BARENTS 

— Kieran BRADLEY 

— Ezio PERILLO 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. C 163 z 23.6.2010, s. 13.


