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ODLUKA VIJEĆA
od 18. siječnja 2005.
o pravilima rada odbora predviđenog člankom 3. stavkom 3. Priloga I. Protokolu o Statutu Suda
(2005/49/EZ, Euratom)
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

(2)

Temeljem gore navedenog članka 3. stavka 3., pravila
rada tog Odbora utvrđuje Vijeće, odlučujući kvalifici
ranom većinom na preporuku predsjednika Suda. Ova
bi se odredba trebala primjenjivati,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za
atomsku energiju,

ODLUČILO JE:

uzimajući u obzir Protokol o Statutu Suda, kako je izmijenjen
Odlukom Vijeća 2004/752/EZ, Euratom od 2. studenoga 2004.,
o osnivanju Službeničkog suda Europske unije (1), a posebno
članak 3. stavak 3. Priloga I. Protokolu,

Pravila rada odbora predviđenog u članku 3. stavku 3. Priloga I.
Protokolu o Statutu Suda utvrđena su u Prilogu ovoj Odluci.

uzimajući u obzir preporuku predsjednika Suda od 2. prosinca
2004.,
budući da:
(1)

Članak 3. stavak 3. Priloga I. Protokolu o Statutu Suda
predviđa osnivanje odbora koji se sastoji od sedam
osoba, izabranih iz redova bivših članova Suda i Prvostu
panjskog suda te priznatih odvjetnika.

(1) SL L 333, 9.11.2004., str. 7.

Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka proizvodi pravne učinke sljedećeg dana od dana
objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. siječnja 2005.
Za Vijeće
Predsjednik
J.-C. JUNCKER
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PRILOG
Pravila rada odbora predviđenog u članku 3. stavku 3. Priloga I. Protokolu o Statutu Suda
1.

Odbor se sastoji od sedam osoba koje se odabiru iz redova bivših članova Suda i Prvostupanjskog suda te priznatih
odvjetnika.

2.

Te se osobe imenuju na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata, iste se osobe mogu ponovno imenovati.

3.

Odborom predsjeda jedan od njegovih članova, kojega imenuje Vijeće.

4.

Glavno tajništvo Vijeća odgovorno je za djelovanje tajništva Odbora. Ono pruža administrativnu podršku potrebnu
za rad odbora, uključujući prijevod dokumenata.

5.

Sastanci odbora valjani su ako je prisutno najmanje pet njegovih članova. Odbor odlučuje običnom većinom.
U slučaju jednakog broja glasova, predsjednikov glas je odlučujući.

6.

Članovi odbora koji u okviru svojih službenih dužnosti moraju putovati izvan mjesta svog boravišta, imaju pravo na
nadoknadu troškova te na naknadu, pod uvjetima utvrđenim u članku 6. Uredbi Vijeća br. 422/67/EEZ i br. 5/67/
Euratom o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i
tajnika Suda te predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda (1).
Odgovarajuće troškove snosi Vijeće.

(1) SL 187, 8.8.1967., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1292/2004 (SL L 243, 15.7.2004., str. 23.).
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