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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/454
ze dne 22. března 2016
o jmenování tří soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 257 čtvrtý pododstavec této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a odst. 1 této
smlouvy,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Ke 30. září 2014 skončilo funkční období dvou soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (dále jen „Soud
pro veřejnou službu“) a ke 31. srpnu 2015 skončilo funkční období dalšího soudce. Podle článku 2 a čl. 3 odst. 1
přílohy I Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii,
Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o Evropském společenství pro atomovou energii, je tudíž nutné
jmenovat tři soudce, a obsadit tak tato uvolněná místa.

(2)

V návaznosti na veřejnou výzvu k podávání kandidatur na jmenování dvou soudců Soudu pro veřejnou službu
zveřejněnou v roce 2013 (1) vydal výbor zřízený podle čl. 3 odst. 3 přílohy I Protokolu č. 3 (dále jen „výbor pro
výběr kandidátů“) stanovisko ke vhodnosti kandidátů na výkon funkce soudce Soudu pro veřejnou službu. Ke
svému stanovisku připojil výbor pro výběr kandidátů seznam šesti kandidátů, kteří mají nejvhodnější zkušenosti
na nejvyšší úrovni.

(3)

V návaznosti na politickou dohodu o reformě struktury soudů Evropské unie, jež vedla k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 (2), předložil Soudní dvůr dne 17. listopadu 2015
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci pro rozhodování v prvním stupni ve
sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci s účinkem od 1. září 2016 na Tribunál Evropské unie.

(4)

Vzhledem k časovým důvodům není za těchto okolností vhodné zveřejňovat novou veřejnou výzvu k podávání
kandidatur, ale spíše vybírat ze seznamu šesti kandidátů s nejvhodnějšími zkušenostmi na nejvyšší úrovni, který
výbor pro výběr kandidátů sestavil na základě veřejné výzvy k podávání kandidatur zveřejněné v roce 2013.

(5)

Je tedy vhodné jmenovat tři osoby z výše uvedeného seznamu kandidátů soudci Soudu pro veřejnou službu
a zároveň dbát na vyvážené složení Soudu pro veřejnou službu na co nejširším zeměpisném základě z řad
státních příslušníků členských států a z hlediska zastoupení vnitrostátních právních systémů. Třemi osobami
z uvedeného seznamu, které mají nejvhodnější zkušenosti na nejvyšší úrovni, jsou pan Sean VAN RAEPENBUSCH,
pan João SANT'ANNA a pan Alexander KORNEZOV. Pan João SANT'ANNA a pan Alexander KORNEZOV by měli být
jmenováni s účinkem ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Vzhledem k tomu, že pan Sean VAN
RAEPENBUSCH již byl soudcem u Soudu pro veřejnou službu do 30. září 2014 a nadále vykonával svou funkci až
do přijetí rozhodnutí Rady v souladu s článkem 5 protokolu č. 3, je vhodné ho jmenovat na nové funkční období
s účinkem ode dne, kdy skončilo jeho předchozí funkční období.

(6)

Z článku 2 přílohy I Protokolu č. 3 vyplývá, že každé uvolněné místo má být obsazeno jmenováním nového
soudce na dobu šesti let. Od počátku použitelnosti navrhovaného nařízení o přenesení pravomoci pro
rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci však již Soud pro veřejnou službu
nebude, a funkční období tří soudců jmenovaných tímto rozhodnutím tak ipso facto skončí dnem předcházejícím
dni použitelnosti uvedeného nařízení,

(1) Úř. věst. C 353, 3.12.2013, s. 11.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu
Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie jsou jmenováni:
— pan Sean VAN RAEPENBUSCH, s účinkem ode dne 1. října 2014,
— pan João SANT'ANNA, s účinkem ode dne 1. dubna 2016,
— pan Alexander KORNEZOV, s účinkem ode dne 1. dubna 2016.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2016.

V Bruselu dne 22. března 2016.
Za Radu
předseda
A.G. KOENDERS

