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II
(Nelegislativní akty)

ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU, Euratom) 2018/335
ze dne 28. února 2018
o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora
ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 19 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 253 a 255 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této
smlouvy,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 6. října 2018 skončí funkční období čtrnácti soudců a pěti generálních advokátů Soudního dvora. Je tedy
třeba přistoupit ke jmenováním na období od 7. října 2018 do 6. října 2024.

(2)

K opakovanému jmenování do funkce soudců Soudního dvora byli navrženi pan Alexander ARABADŽEV, pan
Jean-Claude BONICHOT, pan Thomas VON DANWITZ, pan Carl Gustav FERNLUND, pan Egils LEVITS, pan
Constantinos LYCOURGOS, pan Jiří MALENOVSKÝ a paní Alexandra PRECHAL. K opakovanému jmenování do
funkce generálních advokátů Soudního dvora byli navrženi pan Yves BOT a pan Maciej SZPUNAR. Dále byla do
funkce soudce Soudního dvora navržena paní Lucia Serena ROSSI a do funkce generálního advokáta Soudního
dvora pan Giovanni PITRUZZELLA.

(3)

Výbor zřízený článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie vydal stanovisko k vhodnosti těchto kandidátů
pro výkon funkce soudců a generálních advokátů Soudního dvora,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Soudci Soudního dvora na období od 7. října 2018 do 6. října 2024 jsou jmenováni:
— pan Alexander ARABADŽEV,
— pan Jean-Claude BONICHOT,
— pan Thomas VON DANWITZ,
— pan Carl Gustav FERNLUND,
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— pan Egils LEVITS,
— pan Constantinos LYCOURGOS,
— pan Jiří MALENOVSKÝ,
— paní Alexandra PRECHAL,
— paní Lucia Serena ROSSI.
Článek 2
Generálními advokáty Soudního dvora na období od 7. října 2018 do 6. října 2024 jsou jmenováni:
— pan Yves BOT,
— pan Giovanni PITRUZZELLA,
— pan Maciej SZPUNAR.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. února 2018.
předseda
D. TZANTCHEV
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