
DECYZJA RADY 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia listy trzech sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej 

(2013/181/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62c akapit 
drugi, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej ( 1 ), w szczególności art. 1, 

uwzględniając zalecenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 10 grudnia 2012 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przewiduje możliwość ustanowienia 
w sądach wyspecjalizowanych instytucji sędziów ad 
interim w celu zastępowania nieobecnych sędziów, którzy 
wprawdzie nie są dotknięci inwalidztwem uznanym za 
całkowite, ale do których odnosi się trwała przeszkoda 
w wykonywaniu obowiązków uniemożliwiająca im 
udział w rozpoznawaniu spraw. 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej, przewiduje, że na wniosek 
prezesa Trybunału Sprawiedliwości Rada, stanowiąc 
jednomyślnie, sporządza listę trzech osób mianowanych 
jako sędziowie ad interim. Sędziowie ci są wybierani 
spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, którzy mogą podjąć obowiązki 
w Sądzie do spraw Służby Publicznej. Sędziowie ci są 

mianowani na okres czterech lat; ich mandat jest odna
wialny. Lista ta określa również porządek, zgodnie 
z którym sędziowie ad interim mają być wzywani do 
wykonywania ich obowiązków. 

(3) Należy ustanowić listę trzech sędziów ad interim Sądu do 
spraw Służby Publicznej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Ustanawia się listę trzech sędziów ad interim Sądu do spraw 
Służby Publicznej. W skład listy wchodzą: 

— Haris TAGARAS, były sędzia Sądu do spraw Służby Publicz
nej, 

— Arjen W. H. MEIJ, były sędzia Sądu, 

— Verica TRSTENJAK, była rzecznik generalna Trybunału Spra
wiedliwości i była sędzia Sądu. 

Lista ta jest przedstawiona w porządku, zgodnie z którym 
sędziowie ad interim będą w stosownych przypadkach wzywani 
do wykonywania ich obowiązków. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

E. GILMORE 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 83.
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