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Högtidlig sammankomst vid domstolen

Press och information

Nya domare tillträder sina ämbeten vid tribunalen

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar har genom beslut av den 24 maj 2016 utnämnt Inga
Reine, Fredrik Schalin och Peter George Xuereb till domare vid Europeiska unionens tribunal för
perioden 8 juni 2016–31 augusti 2019.
En högtidlig sammankomst kommer att hållas vid domstolen idag med anledning av att de nya
domarna avlägger ed och tillträder sina ämbeten inom ramen för reformen av Europeiska unionens
domstols struktur. Reformen innebär att antalet domare vid tribunalen ökas.
Ceremonin kommer att sändas direkt från och med kl.
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.

18 på följande webbsida:

De nya domarnas meritförteckningar

Inga Reine
Född 1975; juristexamen vid Lettlands universitet (1996); masterexamen vid European InterUniversity Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) (Italien, 1998); jurist vid lettiska
kontoret för mänskliga rättigheter (1995-1999); rådgivare vid Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) [mission i Kosovo (1999-2000) och mission i Montenegro (20022003)]; jurist på Utrikesministeriet och företrädare för regeringen vid internationella organisationer
som är specialiserade inom mänskliga rättigheter (2003-2012); avdelningschef (2012-2015) och
rättslig rådgivare (2012-2016) vid Lettlands ständiga representation vid Europeiska unionen;
medlem i Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) (2003-2012); domare vid
tribunalen sedan den 8 juni 2016.

Fredrik Schalin
Född 1964; juristexamen vid Stockholms universitet (1991) och Université de Paris I, PanthéonSorbonne (1990 och 1994); antagen som ledamot av Advokatsamfundet (2008); tingsnotarie vid
Södertälje tingsrätt (1991-1993); hovrättsfiskal vid Svea hovrätt (1994-1995); tingsfiskal vid
Gotlands tingsrätt och Norrtälje tingsrätt (1995-1996); tillförordnad hovrättsassessor vid Svea
hovrätt (1996-1997); sekreterare vid riksdagens finansutskott (1997-1998); rättslig rådgivare i
Europafrågor vid Utrikesdepartementet (1999); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol
(1998 och 1999-2006); biträdande jurist, därefter advokat (2006-2008); rådman (2009-2016) och
chefsrådman (2012-2015) vid Södertörns tingsrätt; föreläsare vid Stockholms universitet (20062008); föreläsare vid Domstolsakademin (2011-2016); domare vid tribunalen sedan 8 juni 2016.

www.curia.europa.eu

Peter George Xuereb
Född 1954; juristexamen vid University of Malta (1977), Master of Laws vid University of London
(1979); juris doktor (University of Cambridge, 1982); rättslig rådgivare i privat sektor, därefter vid
Maltas parlament (1993-2016); professor och ansvarig för avdelningen för europeisk rätt och
komparativ rätt vid University of Malta (1993-2016); ordförande i den maltesiska föreningen för
europeisk rätt; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 8 juni
2016.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen
Kontaktperson för press: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127

