
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 

(2013/457/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na podstawie art. 2 i art. 3 ust. 1 załącznika I do Proto
kołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Euro
pejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej oraz z uwagi na rezygnację z dniem 
1 października 2013 r. Ireny BORUTY należy mianować 
sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europej
skiej (zwanego dalej „sądem służby publicznej”) na okres 
od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 
2019 r. 

(2) Zaproszenie do zgłaszania kandydatur ( 1 ) zostało opubli
kowane. 

(3) W dniach 4–5 czerwca oraz 2–3 lipca 2013 r. spotkał 
się komitet, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika 
I do Protokołu nr 3. Po obradach komitet wydał opinię 
oceniającą, czy proponowani kandydaci są odpowiedni 
do pełnienia funkcji sędziego sądu służby publicznej, 
i załączył do niej listę kandydatów o najodpowiedniej
szym doświadczeniu na najwyższym poziomie. 

(4) Należy zatem jedną osobę ze wspomnianej listy 
mianować sędzią sądu służby publicznej na okres od 
dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2019 r., 
zapewniając wyważenie składu sądu służby publicznej 
pod kątem obywateli państw członkowskich pochodzą
cych z możliwie najszerszego obszaru geograficznego 
oraz pod kątem reprezentowanych krajowych systemów 
sądowniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Jesper SVENNINGSEN zostaje mianowany sędzią Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres od dnia 1 paździer
nika 2013 r. do dnia 30 września 2019 r. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. C 82 z 21.3.2013, s. 5.
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