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Tisk a informace  Slavnostní zasedání Soudního dvora 
 

Částečná obměna členů Soudního dvora a nástup nového člena Tribunálu do funkce  

Slavnostní zasedání konané dne 8. října 2012 

Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2012, ze dne 20. června 2012 a ze dne 20. září 2012 obnovili 
zástupci vlád členských států na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 mandáty soudců Soudního 
dvora p. Alexandra Arabadževa, p. George Arestise, pí Marie Berger, p. Jean-Clauda Bonichota, 
p. Anthonyho Borg Bartheta, p. Carla Gustava Fernlunda, p. Egidija Jarašiūnase, p. Egilse Levitse, 
p. Jiřího Malenovského, pí Alexandry Prechal, p. Antonia Tizzana a p. Thomase von Danwitze. 

Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2012 a ze dne 20. června 2012 byli jmenováni soudci Soudního 
dvora na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 p. José Luís da Cruz Vilaça za p. Josého Narcisa da 
Cunha Rodriguese a p. Christopher Vajda za p. Konrada Schiemanna. 

Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2012 a ze dne 20. června 2012 obnovili zástupci vlád členských států 
na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 mandáty generálních advokátů Soudního dvora p. Yvese 
Bota a p. Paola Mengozziho. Rozhodnutím ze dne 25. dubna 2012 byl jmenován generálním 
advokátem Soudního dvora na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 p. Melchior Wathelet za 
p. Jána Mazáka. 

Rozhodnutím ze dne 20. září 2012 byl jmenován soudcem Tribunálu na období od 22. září 2012 do 
31. srpna 2013 p. Eugène Buttigieg za pí Enu Cremona. 

Dnešního dne se při příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Josého Narcisa da Cunha Rodriguese, 
p. Jána Mazáka, p. Konrada Schiemanna a pí Eny Cremona, jakož i složení přísahy a nástupu do 
funkce nových členů orgánu konalo slavnostní zasedání.  

Životopisy nových soudců a generálního advokáta: 

José Luís da Cruz Vilaça 

narozen v roce 1944; profesor na katolické univerzitě Nova v Lisabonu; dříve profesor na univerzitě v 
Coimbře a na univerzitě Lusíada v Lisabonu (ředitel Institutu evropských studií); člen portugalské 
vlády (1980–1983): státní tajemník ministerstva vnitra, úřadu předsedy vlády a pro evropské 
záležitosti; poslanec v portugalském parlamentu, místopředseda skupiny křesťanských demokratů; 
generální advokát u Soudního dvora (1986–1988); předseda Soudu prvního stupně Evropských 
společenství (1989–1995); advokát u advokátní komory v Lisabonu, specialista na evropské právo a 
právo hospodářské soutěže (1996–2012); člen poradní přípravné skupiny pro reformu soudního 
systému Společenství „Groupe Due“ (2000); předseda disciplinární komise Evropské komise (2003–
2007); předseda Portugalského sdružení pro evropské právo (od roku 1999); soudce Soudního dvora 
od 8. října 2012. 

Christopher Vajda 
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narozen v roce 1955; vysokoškolský diplom v oboru právo na univerzitě v Cambridge; licence 
(magistr) se zaměřením na evropské právo na svobodné univerzitě v Bruselu (s vyznamenáním); člen 
advokátní komory Anglie a Walesu (Gray’s Inn, od roku 1979); barrister (1979–2012); člen advokátní 
komory Severního Irska (od roku 1996); Queen’s Counsel (1997); bencher u Gray’s Inn (2003); 
recorder u Crown Court (2003–2012); pokladník United Kingdom Association for European Law 
(2001–2012); přispěvatel do díla European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3. až 6. 
vyd.); soudce Soudního dvora od 8. října 2012. 

Melchior Wathelet 

narozen v roce 1949; licencié en droit (magistr práv) a licencié en sciences économiques (magistr 
hospodářských věd) (univerzita v Lutychu, Belgie); Master of Laws (Harvard University, Spojené státy 
americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor evropského práva na univerzitě 
v Lovani (Belgie) a na univerzitě v Lutychu; poslanec (1977 –1995); státní tajemník, ministr a 
předseda vlády regionu Valonsko (1980–1988); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr 
středních tříd (1988–1992); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr hospodářských věcí 
(1992–1995); místopředseda vlády, ministr národní obrany (1995); starosta Verviers (1995); soudce 
Soudního dvora Evropských společenství (1995–2003); právní poradce, poté advokát (2004–2012); 
ministre d’État (honorární člen královské rady) (2009–2012); generální advokát Soudního dvora od 8. 
října 2012. 

Eugène Buttigieg 

narozen v roce 1961; doktor práv (Maltská univerzita); master evropského práva (univerzita v 
Exeteru); doktorát práva hospodářské soutěže (univerzita v Londýně); právník na ministerstvu 
spravedlnosti (1987–1990); vedoucí právník na ministerstvu zahraničních věcí (1990–1994); člen 
Copyright Board (komise pro autorské právo) (1994–2005); právník kontrolor na ministerstvu 
spravedlnosti a územních samospráv (2001–2002); člen Malta Resources Authority (maltského úřadu 
pro správu přírodních a energetických zdrojů) (2001–2009); konzultant pro otázky evropského práva 
(od roku 1994); poradce pro otázky práva hospodářské soutěže a spotřebitelského práva na 
ministerstvu financí, hospodářství a investic (2000–2010); poradce předsedy vlády pro otázky práva 
hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (2010–2011), konzultant Malta Competition and 
Consumer Affairs Authority (maltského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů) 
(2012); odborný asistent (1994–2001), docent (2001–2006), poté přidružený profesor (od roku 2007) a 
vedoucí katedry Jeana Monneta evropského práva na Maltské univerzitě (od roku 2009); 
spoluzakladatel a místopředseda Maltese Association for European Law (Maltského sdružení pro 
evropské právo); soudce Tribunálu od 8. října 2012. 

 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki  (+352) 4303 5499 
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