
DECYZJE 

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości 

(2012/521/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. 253 i 255, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 6 października 2012 r. wygasają mandaty czter
nastu sędziów i czterech rzeczników generalnych Trybu
nału Sprawiedliwości. Należy zatem mianować czternastu 
sędziów i czterech rzeczników generalnych Trybunału 
Sprawiedliwości na okres od dnia 7 października 2012 r. 
do dnia 6 października 2018 r. 

(2) W dniu 25 kwietnia 2012 r. decyzją 2012/244/UE ( 1 ) 
przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali 
na okres od dnia 7 października 2012 r. do dnia 
6 października 2018 r. jedenastu sędziów i trzech rzecz
ników generalnych Trybunału Sprawiedliwości. W dniu 
20 czerwca 2012 r. decyzją 2012/345/UE ( 2 ) przedstawi
ciele rządów państw członkowskich mianowali na ten 
sam okres dwóch sędziów i jednego rzecznika general
nego Trybunału Sprawiedliwości. 

(3) Aby zakończyć częściową wymianę sędziów i rzeczników 
generalnych Trybunału Sprawiedliwości, przedstawiciele 

rządów państw członkowskich powinni mianować 
jeszcze jednego sędziego na stanowisko pozostające do 
obsadzenia. 

(4) Zaproponowano, aby Anthony BORG BARTHET objął 
wolne stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości. 

(5) Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował kandydata 
Anthony’ego BORGA BARTHETA do wykonywania funkcji 
sędziego Trybunału Sprawiedliwości, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Anthony BORG BARTHET zostaje mianowany na stanowisko 
sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia 
7 października 2012 r. do dnia 6 października 2018 r. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2012 r. 

K. KORNELIOU 
Przewodniczący
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