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A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 22.)

az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

(2005/577/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 225a. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző-
désre és különösen annak 140b. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felál-
lításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom
tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdé-
sére,

mivel:

(1) A 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat felállította az
Európai Unió Közszolgálati Törvényszékét az EK-Szer-
ződés 225a. és 245. cikke, valamint az Euratom-Szer-
ződés 140b. és 160. cikke alapján. Ez a határozat e
célból egy melléklettel egészítette ki a Bíróság alapokmá-
nyáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Bíróság
alapokmányának I. melléklete).

(2) A Bíróság alapokmánya I. mellékletének 3. cikke a követ-
kezőket írja elő:

„(1) A bírákat az EK-Szerződés 225a. cikke negyedik
bekezdésével és az Euratom-Szerződés 140b. cikke
negyedik bekezdésével összhangban, és az e cikkel létre-
hozott bizottsággal folytatott konzultációt követően a
Tanács nevezi ki. A bírák kinevezése során a Tanács
ügyel a Közszolgálati Törvényszék kiegyensúlyozott
összetételére, mind a tagállamok állampolgárainak a
lehető legszélesebb földrajzi területen alapuló kiválasz-
tását, mind pedig a nemzeti jogrendszerek képviseletét
illetően.

(2) Minden uniós polgársággal rendelkező és az EK-
Szerződés 225a. cikke negyedik bekezdésében, valamint
az Euratom-Szerződés 140b. cikke negyedik bekezdé-
sében meghatározott feltételeket teljesítő személynek
lehetősége van pályázat benyújtására. A Tanács a Bíróság
javaslatára, minősített többséggel eljárva megállapítja a
pályázatok benyújtására és kezelésére vonatkozó feltéte-
leket és részletes szabályokat.

(3) Létrejön egy, a Bíróság, valamint az Elsőfokú
Bíróság korábbi tagjaiból és elismert szaktudással rendel-
kező jogászokból álló, héttagú bizottság. A Tanács a
Bíróság elnökének javaslatára, minősített többséggel
eljárva megállapítja a bizottság tagjainak megválasztására
és a bizottság működésére vonatkozó szabályokat.

(4) A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a
pályázók megfelelnek-e a Közszolgálati Törvényszék
bírói tisztségének betöltéséhez szükséges követelmény-
eknek. A bizottság ezen véleményéhez csatolja a legma-
gasabb szintű tapasztalattal rendelkező pályázók listáját.
A listának legalább kétszer annyi jelöltet kell tartal-
maznia, mint ahány bírát a Tanács kinevez.”

(3) A Tanács a 2005/150/EK, Euratom határozattal (2)
megállapította az Európai Unió Közszolgálati Törvény-
széke bíráinak kinevezése érdekében benyújtandó pályá-
zatok benyújtási és elbírálási feltételeit és részletes szabá-
lyait, amint azt a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3.
cikkének (2) bekezdése előírja.

(4) A Tanács a 2005/49/EK, Euratom határozattal (3) megál-
lapította a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I.
melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság
működésére vonatkozó szabályokat.
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(5) A Tanács a 2005/151/EK, Euratom határozatával (1) kine-
vezte a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I.
melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság
tagjait.

(6) Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak
kinevezésére kiírt nyilvános pályázati felhívást 2005.
február 23-án tették közzé (HL C 47. A., 1. o.), és a pályá-
zatok benyújtási határideje 2005. április 15-én lejárt. 243
pályázatot vettek nyilvántartásba.

(7) A Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (3)
bekezdése szerinti bizottság 2005 májusa és júniusa
során több alkalommal is ülésezett. Munkája eredménye-
ként e bizottság véglegesítette a Bíróság alapokmánya I.
melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti véleményt és
listát. A lista 14 jelöltet tartalmaz.

(8) A Közszolgálati Törvényszék bíráit az EK-Szerződés
225a. cikkének negyedik bekezdése és az Euratom-Szer-
ződés 140b. cikkének negyedik bekezdése értelmében a
Tanács nevezi ki.

(9) A fent említett listán szereplő személyek közül így ki kell
nevezni hetet, ügyelve a Közszolgálati Törvényszék
kiegyensúlyozott összetételére, mind a tagállamok állam-
polgárainak a lehető legszélesebb földrajzi területen
alapuló kiválasztását, mind pedig a nemzeti jogrend-
szerek képviseletét illetően, amint azt a Bíróság alapok-
mánya I. melléklete 3. cikkének (1) bekezdése meghatá-
rozza.

(10) A Bíróság alapokmánya I. melléklete 2. cikkének (2)
bekezdése értelmében a Közszolgálati Törvényszék bíráit
hatéves időtartamra nevezik ki. Azonban e rendelkezéstől
eltérően, a 2004/752/EK, Euratom határozat 3. cikkének
(2) bekezdése előírja, hogy a Közszolgálati Törvényszék
valamennyi bírájának eskütételét követően a Tanács
elnöke sorsolással jelöli ki e törvényszék azon három
bíráját, akiknek a hivatali ideje megbízatásuk első
három évének elteltével lejár. E kijelölést az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele útján megfe-
lelően nyilvánosságra kell hozni.

(11) A Közszolgálati Törvényszék első elnökének kinevezését
illetően meg kell jegyezni továbbá, hogy a 2004/752/EK,
Euratom határozat 3. cikkének (1) bekezdése rendelkezik
annak lehetőségéről, hogy a Tanács a Bíróság alapok-
mánya I. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében megha-
tározott eljárás alkalmazásáról határozzon, amely szerint
a Közszolgálati Törvényszék elnökét a bírák maguk közül
választják meg, hároméves időtartamra. Helyénvaló e
lehetőséghez folyamodni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráivá a követ-
kező személyeket nevezik ki:

— Irena BORUTA

— Stéphane GERVASONI

— Heikki KANNINEN

— Horstpeter KREPPEL

— Paul J. MAHONEY

— Charisios TAGARAS

— Sean VAN RAEPENBUSCH

2. cikk

A fent említettek közül négy bírót hat évre, azaz a 2005.
október 1-je és 2011. szeptember 30-a közötti időtartamra
neveznek ki.

A másik három bírót három évre, azaz a 2005. október 1-je és
2008. szeptember 30-a közötti időtartamra nevezik ki.

A Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé-
teszi a Közszolgálati Törvényszék azon három bírájának a
Tanács elnöke által sorsolással végrehajtott jelölését, akiknek a
hivatali ideje megbízatásuk első három évének elteltével lejár.

3. cikk

A Közszolgálati Törvényszék első elnökének kinevezését illetően
a Bíróság alapokmánya I. melléklete 4. cikkének (1) bekezdé-
sében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 22-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW
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