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SODIŠČE
SKLEP SODIŠČA
z dne 30. aprila 2019
o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah
(2019/C 156/06)
SODIŠČE JE –

ob upoštevanju člena 24(2), (4) in (6) Poslovnika,
ker Sodišče v skladu s členom 24(4) in (6) tega poslovnika upošteva praznike in dela proste dneve kraja svojega sedeža
in ker je seznam teh praznikov in dela prostih dni vsako leto objavljen v Uradnem listu Evropske unije,
ker je bil sklep Sodišča z dne 12. februarja 2019 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah objavljen
v Uradnem listu Evropske unije 18. marca 2019 (1),
ker je bil po tej objavi 9. maj (dan Evrope) razglašen za praznik v Velikem vojvodstvu Luksemburg, in sicer od leta 2019
dalje (2),
ker je zato treba spremeniti zgoraj navedeni sklep in ta datum vključiti na seznam praznikov in dela prostih dni kraja
sedeža Sodišča –
SKLENILO:

Člen 1
Dela prosti dnevi in prazniki v smislu člena 24(4) in (6) Poslovnika so:
— novo leto,
— velikonočni ponedeljek,
— 1. maj,
— 9. maj,
— vnebohod,
— binkoštni ponedeljek,
— 23. junij,
— 15. avgust,
— 1. november,
— 25. december,
— 26. december.
(1) C 103, 18.3.2019, str. 2.
(2) Zakon z dne 25. aprila 2019 o spremembi členov L. 232-2 in L. 233-4 zakonika o delovnih razmerjih ter člena 28-1 spremenjenega
zakona z dne 16. aprila 1979 o splošnih kadrovskih predpisih za javne uslužbence, Mémorial A 271 z dne 26. aprila 2019, str. 1.
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Člen 2
Med 1. novembrom 2019 in 31. oktobrom 2020 so sodne počitnice v smislu člena 24(2) in (6) Poslovnika:
— božič 2019: od ponedeljka, 23. decembra 2019, do vključno nedelje, 12. januarja 2020,
— velika noč 2020: od ponedeljka, 6. aprila 2020, do vključno nedelje, 19. aprila 2020,
— poletje 2020: od četrtka, 16. julija 2020, do vključno ponedeljka, 31. avgusta 2020.
Člen 3
Ta sklep nadomesti sklep z dne 12. februarja 2019. Veljati začne na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
V Luxembourgu, 30. aprila 2019

Sodni tajnik

Predsednik

A. CALOT ESCOBAR

K. LENAERTS

