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Europeiska unionens officiella tidning

27.2.2010

BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 25 februari 2010
om reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt
(2010/124/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 255 andra stycket,
med beaktande av initiativet från domstolens ordförande av
den 11 januari 2010, och
av följande skäl:
(1)

Domstolens och tribunalens domare och generaladvoka
ter ska utses av medlemsstaternas regeringar i samförs
tånd efter hörande av en kommitté som har uppgiften att
avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva äm
betena som domare och generaladvokat. Kommittén ska
bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter
av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella
högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kva
lifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i
artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
återges i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010.
Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.
På rådets vägnar
A. PÉREZ RUBALCABA

(2)

Kommitténs arbetssätt bör därför fastställas.

Ordförande

27.2.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
ARBETSORDNING FÖR DEN KOMMITTÉ SOM FÖRESKRIVS I ARTIKEL 255 I FÖRDRAGET OM
EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT
1. Uppdrag
Kommittén ska avge yttranden om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i
domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna i enlighet med artiklarna 253
och 254 i EUF-fördraget.
2. Sammansättning
Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av
nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparla
mentet.
3. Mandatperiodens längd
Ledamöterna i kommittén ska utses för en period om fyra år. För de ledamöter vars uppdrag upphör innan denna
period har löpt ska en ersättare utses för den resterande mandatperioden.
Mandatet för en ledamot i kommittén kan förnyas en gång.
4. Ordförande och sekretariat
Rådet ska utnämna en av kommitténs ledamöter till dess ordförande.
Rådets generalsekretariat ska fungera som kommitténs sekretariat. Rådets generalsekretariat ska lämna kommittén
administrativt bistånd, inbegripet översättning av handlingar.
5. Beslutsförhet och överläggningar
Kommittén är beslutsför om minst fem av dess ledamöter är närvarande. Kommitténs överläggningar ska ske inom
stängda dörrar.
6. Anhängiggörande av ett ärende vid kommittén och begäran om ytterligare upplysningar
Så snart en medlemsstats regering föreslår en kandidat ska rådets generalsekretariat översända detta förslag till
kommitténs ordförande.
Kommittén får begära att den regering som har gett in förslaget lämnar ytterligare upplysningar eller andra uppgifter
som är nödvändiga för kommitténs överläggningar.
7. Utfrågning
Utom när det är fråga om att förnya en domares eller en generaladvokats mandat, ska kommittén fråga ut kandidaten
vid en icke-offentlig utfrågning.
8. Motivering och avgivande av yttrande
Kommitténs yttrande ska vara motiverat. I motiveringen ska de huvudsakliga skälen till kommitténs yttrande anges.
Kommitténs yttrande ska lämnas till företrädarna för medlemsstaternas regeringar. På begäran av ordförandeskapet ska
kommitténs ordförande dessutom föredra detta yttrande inför företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade
i rådet.
9. Finansiella bestämmelser
De ledamöter som måste förflytta sig från sin bostadsort för att utöva sitt uppdrag har rätt till ersättning för sina
utlägg och arvode enligt artikel 6 i rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om
ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och
justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens
personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (1).
Rådet ska svara för dessa utgifter.

(1) EGT 187, 8.8.1967, s. 1.
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