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A bírák tanácsokba történő beosztása és a nagytanács
összetétele

(2004/C 168/09)

Az Elsőfokú Bíróság 2004. május 13-i teljes ülésén úgy határo-
zott, hogy Cremona asszony, Czúcz úr, Wiszniewska-Białecka
asszony, Pelikánová asszony, Šváby úr, Vadapalas úr, Jürimäe
asszony, Labucka asszony és Papasavvas úr bírói hivatalba
lépését, valamint eljárási szabályzata 10. cikke (1) bekezdésének
2004. április 21-i módosítását követően az alábbiak szerint
módosítja a bírák tanácsokba történő beosztásáról és a nagyta-
nács összetételéről szóló 2003. július 2-i határozatát:

A 2004. május 13. és 2004. augusztus 31. közötti időszakra
beosztásra kerültek

a három bíróból álló első tanácsba:

Vesterdorf úr, elnök, Mengozzi úr, Martins Ribeiro asszony,
Labucka asszony, bírák;

az öt bíróból álló kibővített első tanácsba:

Vesterdorf úr, elnök, Jaeger úr, Mengozzi úr, Martins Ribeiro
asszony, Dehousse úr, Labucka asszony, bírák;

a három bíróból álló második tanácsba:

Pirrung úr, a tanács elnöke, Meij úr, Forwood úr, Pelikánová
asszony, Papasavvas úr, bírák;

az öt bíróból álló kibővített második tanácsba:

Pirrung úr, a tanács elnöke, Meij úr, Forwood úr, Pelikánová
asszony, Papasavvas úr, bírák;

a három bíróból álló harmadik tanácsba:

Azizi úr, a tanács elnöke, Jaeger úr, Dehousse úr, Cremona
asszony, Czúcz úr, bírák;

az öt bíróból álló kibővített harmadik tanácsba:

Azizi úr, a tanács elnöke, Jaeger úr, Dehousse úr, Cremona
asszony, Czúcz úr, bírák;

a három bíróból álló negyedik tanácsba:

Legal úr, a tanács elnöke, Tiili asszony, Vilaras úr, Wisz-
niewska-Białecka asszony, Vadapalas úr, bírák;

az öt bíróból álló kibővített negyedik tanácsba:

Legal úr, a tanács elnöke, Tiili asszony, Vilaras úr, Wisz-
niewska-Białecka asszony, Vadapalas úr, bírák;

a három bíróból álló ötödik tanácsba:

Lindh asszony, a tanács elnöke, García-Valdecasas úr, Cooke úr,
Šváby úr, Jürimäe asszony, bírák;

az öt bíróból álló kibővített ötödik tanácsba:

Lindh asszony, a tanács elnöke, García-Valdecasas úr, Cooke úr,
Šváby úr, Jürimäe asszony, bírák.

Amennyiben az egyik tanácsban a bírák száma meghaladja az
Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 10. cikke (1) bekezdésében
meghatározott létszámot, a tanács elnöke az eljárási szabályzat
52. cikke szerinti előzetes jelentés benyújtásakor kijelöli – az
előadó bíró kivételével – azon bírót vagy bírákat, akik a döntés-
hozatalban rotációs rendszerben nem vesznek részt, követve a
tanácsba beosztott bíráknak az Elsőfokú Bíróság eljárási
szabályzata 6. cikkében, a hivatalukban eltöltött szolgálati idő
alapján meghatározott rangsorát.

A nagytanács a 2004. június 1-je és 2004. augusztus 31-e
közötti időszakban Vesterdorf elnök úrból, Lindh tanácselnök
asszonyból, Azizi, Pirrung és Legal tanácselnök urakból,
továbbá a kibővített tanács azon bíráiból, akik az ügy eldönté-
sében akkor vettek volna részt, ha az ügyet öt bíróból álló
tanács elé utalták volna, valamint az Elsőfokú Bíróság elnöke
által minden egyes fennmaradó tanács bírái közül az Elsőfokú
Bíróság eljárási szabályzata 6. cikkében meghatározott, a saját
tanácsaikban a hivatalukban eltöltött idő alapján meghatározott
rangsor szerint, rotációs rendszerben kijelölt négy bíróból áll.

Azon ügyekben, amelyekben az írásbeli szakasz 2004. május
13-a előtt befejeződött és a szóbeli szakaszban tárgyalást
tartottak vagy tűztek ki, a tanácsok a szóbeli szakaszban és az
ítélethozatal során továbbra is korábbi összetételükben járnak
el.
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