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Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke egy bírájának kinevezésére kiírt nyilvános pályázati
felhívás

(2009/C 53/06)

1. A Tanács 2004/752/EK, Euratom határozatával (1) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállí-
tásáról határozott. Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága melletti Törvényszék, amelynek székhelye
az Elsőfokú Bíróság székhelyén található, első fokon a Közösségek és alkalmazottai közötti jogvitákban
jár el az EK-Szerződés 236. cikke és az Euratom-Szerződés 152. cikke alapján, ideértve a valamennyi
szerv vagy szervezet és annak személyzete közötti, a Bíróság hatáskörébe tartozó jogvitákat.

2. A Közszolgálati Törvényszék hét bíróból áll, akik közül az elnököt választják. A bírákat hatéves, megújít-
ható időtartamra nevezik ki. A bírákat a Tanács egyhangúlag nevezi ki, a Bíróság, valamint az Elsőfokú
Bíróság korábbi tagjaiból és elismert szaktudással rendelkező jogászokból álló, hét tagú bizottsággal foly-
tatott konzultációt követően. A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázók megfelelnek-e a
Közszolgálati Törvényszék bírói tisztségének betöltéséhez szükséges követelményeknek. A bizottság ezen
véleményéhez csatolja a magas szintű, legmegfelelőbb tapasztalattal rendelkező pályázók listáját. A
listának a kinevezendő bírák számánál legalább kétszer több nevet kell tartalmaznia.

3. A bírák jogállását és a bírói tisztség betöltésének általános feltételeit a 2004/752/EK, Euratom határozattal
módosított, a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. mellékletének 5. cikke tartalmazza. A bírák
illetményeit, juttatásait és nyugdíját a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak,
főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és jegyzőjének
járandóságairól szóló, 422/67/EGK, 5/67/Euratom rendeletet módosító, 2005. január 18-i 202/2005/EK,
Euratom tanácsi rendelet (2) szabályozza.

4. Mivel a Közszolgálati Törvényszék egy bírája benyújtotta lemondását, pályázati felhívás kerül közzétételre
egy bírának a 2009. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamra történő kinevezése
érdekében.

5. Az EK-Szerződés 225a. cikke, az Euratom-Szerződés 140b. cikke és a 2004/752/EK, Euratom határo-
zattal módosított, a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. mellékletének 3. cikke rendelkezéseinek
együttes olvasatából következően a bírói tisztségre pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

– teljes függetlenség,

– a bírói tisztség betöltésére való alkalmasság,

– uniós polgárság.

A pályázók figyelmét fel kell hívni arra, hogy ezen alapvető követelményeken kívül az említett bizottság
figyelembe veszi egyrészt azt, hogy a pályázó képes-e többnemzetiségű és -nyelvű környezetben, testületi
rendszerben dolgozni, másrészt a betöltendő tisztséghez szükséges tapasztalat jellegét, jelentőségét és
időtartamát.
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(1) HL L 333., 2004.11.9., 7. o.
(2) HL L 33., 2005.2.5., 1. o.



6. A pályázóknak pályázatukhoz önéletrajzot, motivációs levelet, valamint az igazoló iratok fénymásolatát
kell csatolniuk.

A pályázatokat az alábbi címre kell küldeni:

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
Appel à candidatures pour le Tribunal de la fonction publique
Bureau 20 40 GM 23
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles.

A pályázatokat ajánlott küldeményként legkésőbb 2009. április 3-ig (a postai bélyegző dátuma az
irányadó) kell a fenti címre eljuttatni.

A pályázatok elbírálásának megkönnyítése érdekében a pályázókat kérjük, hogy önéletrajzukat és motivá-
ciós levelüket e-mailben is küldjék meg, lehetőleg Word-formátumban (pdf-formátum használata nélkül),
a következő címre:

cdstfp@consilium.europa.eu

Az e-mailben való megküldés azonban nem helyettesíti az ajánlott küldeményként történő feladást, és
nem befolyásolja a pályázatok elfogadhatóságát.
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