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UNIONIN TUOMIOISTUIN
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,
annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019,
virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista
(2019/C 156/06)
UNIONIN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen 24 artiklan 2, 4 ja 6 kohdan,
ottaa huomioon, että työjärjestyksen 24 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaan unionin tuomioistuin noudattaa sen kotipai
kassa voimassa olevia virallisia vapaapäiviä ja luettelo näistä virallisista vapaapäivistä julkaistaan vuosittain Euroopan
unionin virallisessa lehdessä,
ottaa huomioon, että virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista 12 päivänä helmikuuta 2019 annettu
unionin tuomioistuimen päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 18 päivänä maaliskuuta 2019 (1),
ottaa huomioon, että kyseisen päätöksen julkaisemisen jälkeen 9 päivä toukokuuta (Eurooppa-päivä) on säädetty viralli
seksi vapaapäiväksi Luxemburgin suurherttuakunnassa ja että tämä koskee jo vuotta 2019 (2),
sekä katsoo, että edellä mainittua päätöstä on tämän vuoksi muutettava kyseisen päivän sisällyttämiseksi luetteloon
unionin tuomioistuimen kotipaikassa voimassa olevista virallisista vapaapäivistä,
ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Työjärjestyksen 24 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettu luettelo virallisista vapaapäivistä on seuraava:
— uudenvuodenpäivä
— toinen pääsiäispäivä
— vapunpäivä
— 9 päivä toukokuuta
— helatorstai
— toinen helluntaipäivä
— 23 päivä kesäkuuta
— 15 päivä elokuuta
— 1 päivä marraskuuta
— 25 päivä joulukuuta
— 26 päivä joulukuuta.
(1) C 103, 18.3.2019, s. 2.
(2) Loi du 25 avril 2019, portant modification des articles L. 232-2 et L. 233-4 du Code du travail ainsi que de l’article 28-1 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, Mémorial A 271, 26.4.2019, s. 1.
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2 artikla
Vahvistetaan työjärjestyksen 24 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tuomioistuimen lomakausien ajankohdat 1 päivän
marraskuuta 2019 ja 31 päivän lokakuuta 2020 väliseksi ajaksi seuraavasti:
— joulu 2019: maanantaista 23 päivästä joulukuuta 2019 sunnuntaihin 12 päivään tammikuuta 2020 nämä päivät
mukaan lukien
— pääsiäinen 2020: maanantaista 6 päivästä huhtikuuta 2020 sunnuntaihin 19 päivään huhtikuuta 2020 nämä päivät
mukaan lukien
— kesä 2020: torstaista 16 päivästä heinäkuuta 2020 maanantaihin 31 päivään elokuuta 2020 nämä päivät mukaan
lukien.
3 artikla
Tällä päätöksellä korvataan vastaava 12 päivänä helmikuuta 2019 annettu päätös. Tämä päätös tulee voimaan päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Luxemburgissa 30 päivänä huhtikuuta 2019.
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