Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 150/2018
V Lucemburku dne 8. října 2018

Slavnostní zasedání Soudního dvora

Tisk a informace

Částečná obnova a nástup do funkce šesti nových členů Soudního dvora

Rozhodnutím ze dne 28. února 2018 obnovili zástupci vlád členských států Evropské unie na
období od 7. října 2018 do 6. října 2024 mandát osmi soudcům Soudního dvora, jimiž jsou:
p. Alexander Arabadžev, p. Jean-Claude Bonichot, p. Thomas von Danwitz, p. Carl Gustav
Fernlund, p. Egils Levits, p. Constantinos Lycourgos, p. Jiří Malenovský a pí Alexandra Prechal.
Rozhodnutími ze dne 28. února 2018, 13. června 2018, 25. července 2018 a 5. září 2018 byli na
období od 7. října 2018 do 6. října 2024 jmenováni soudci Soudního dvora pí Lucia Serena Rossi
namísto p. Antonia Tizzana, p. Irmantas Jarukaitis namísto p. Egidijuse Jarašiūnase, p. Peter
George Xuereb namísto p. Anthonyho Borg Bartheta a p. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
namísto p. José Luís da Cruz Vilaçy.
Rozhodnutím ze dne 28. února 2018 obnovili zástupci vlád členských států Evropské unie na
období od 7. října 2018 do 6. října 2024 mandát dvěma generálním advokátům Soudního dvora,
a sice p. Yvesu Botovi a Macieji Szpunarovi.
Rozhodnutími ze dne 28. února 2018 a 5. září 2018 byli na období od 7. října 2018 do 6. října 2024
jmenováni generálními advokáty Soudního dvora p. Giovanni Pitruzzella namísto p. Paola
Mengozziho a p. Gerard Hogan.
U příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Antonia Tizzana, p. Josého Luise da Cruz Vilaçy,
p. Melchiora Watheleta, p. Anthonyho Borg Bartheta, p. Paola Mengozziho a p. Egidijuse
Jarašiūnase a u příležitosti složení slibu a nástupu do funkce nových členů orgánu se dnešního
dne bude konat slavnostní zasedání v sídle Soudního dvora Evropské unie.
Přímý přenos ceremoniálu bude dostupný
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

od

17:30

hodin

na

následující

stránce:

Životopisy nových členů Soudního dvora
Peter George Xuereb
narozen v roce 1954; diplom v oboru právo na maltské univerzitě (1977); Master of Laws na
univerzitě v Londýně (1979); doktor práv na univerzitě v Cambridge (1982); přednášející na Ealing
College of Higher Education (1982–1984); přednášející na univerzitě v Exeteru (1984–1990);
vedoucí přednášející na londýnské univerzitě, Queen Mary and Westfield College (1990–1993);
právní poradce v soukromém sektoru, poté v maltském parlamentu (1993–2016); profesor
a vedoucí katedry evropského práva a srovnávacího práva na maltské univerzitě (1993–2016);
ředitel Dokumentačního a výzkumného střediska na maltské univerzitě (1993–2016); předseda
maltské asociace pro evropské právo; autor řady publikací; soudce Tribunálu (2016–2018); soudce
Soudního dvora od 8. října 2018.
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Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
narozen v roce 1957; diplom v oboru právo na univerzitě v Lisabonu (1980); master v oboru právo
na univerzitě v Lisabonu (1986); doktor práv na univerzitě Nova v Lisabonu (2003); odborný
asistent v oboru právo na univerzitě v Lisabonu (1981–1986); právník lingvista (1986–1987)
a právník revizor (1987–1990) u Soudního dvora; referendář u Soudu prvního stupně (1990–1996);
hostující profesor v Institutu evropských studií na univerzitě v Sársku, Německo (1987–1996);
národní koordinátor pro věci volného pohybu osob v evropském prostoru, ministerstvo
zahraničních věcí, Portugalsko (1996–1999); člen výboru Rady K4 a Centrální skupiny stálé
konzultační struktury schengenských dohod (1996–1999); asistent a doktorand v oboru právo na
univerzitě Nova v Lisabonu (1999–2003); pomocný profesor práva na univerzitě Nova v Lisabonu
(2003–2008); přidružený profesor práva na univerzitě Nova v Lisabonu (2008–2018); portugalský
člen sítě nezávislých odborníků v oblasti volného pohybu pracovníků a koordinace sociálního
zabezpečení v Evropské unii FreSsco (2004–2017) a akademické sítě právních studií
o přistěhovalectví a azylu v Evropě „Odysseus“ (2004–2018); člen správní rady Agentury pro
základní práva Evropské unie (2015–2018); autor řady publikací; soudce Soudního dvora od
8. října 2018.
Lucia Serena Rossi
narozena v roce 1958; diplom v oboru právo na univerzitě v Boloni (1982); profesorka práva
Evropské unie na univerzitě v Boloni; ředitelka Mezinárodního výzkumného centra pro evropské
právo na univerzitě v Boloni; advokátka Boloňské advokátní komory; přidružená profesorka
mezinárodního práva na univerzitě v Urbinu (1997–2000); místopředsedkyně italské společnosti
mezinárodního práva a práva Evropské unie (2009–2010); členka smíšeného řídicího výboru
čínsko-evropské právnické školy Čínské univerzity politologie a práva (2011–2013); zástupkyně
italské vlády u řídicího výboru Akademie evropského práva (2015–2018); autorka řady publikací;
soudkyně Soudního dvora od 8. října 2018.
Gerard Hogan
narozen v roce 1958; diplom v oboru právo na University College, Dublin (LL. M. v roce 1981);
doktor práv na University College, Dublin (LL. D. v roce 1997); diplom v oboru právo na University
of Pennsylvania (LL. M. v roce 1982); barrister-at-law na Honorable Society of King’s Inns
v Dublinu (1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); přednášející v oboru právo
na Trinity College, Dublin (1982–2007); junior counsel v advokátní komoře Irska (1987–1997);
senior counsel v advokátní komoře Irska (1997–2010); soudce High Court Irska (2010–2014);
soudce Court of Appeal Irska (2014–2018); autor řady publikací; generální advokát Soudního
dvora od 8. října 2018.
Giovanni Pitruzzella
narozen v roce 1959; diplom v oboru právo na univerzitě v Palermu (1982); profesor ústavního
práva na univerzitě v Palermu; profesor ústavního práva a práva hospodářské soutěže na
univerzitě LUISS Guido Carli v Římě; právní poradce italské vlády (1993–1996); profesor
veřejného práva na univerzitě v Cagliari (1986–1997); předseda komise pro uplatňování zvláštního
statutu regionu Sicílie (1998–2002); právní poradce na italském ministerstvu zdravotnictví (2008–
2011); člen a poté předseda komise pro zajištění práva na stávku v základních veřejných službách
(2006–2011); předseda italského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a trhu (2011–2018);
jmenován prezidentem republiky v dubnu 2013 jako jeden z deseti „moudrých“ komise pro
institucionální, hospodářské a sociální reformy a v červnu téhož roku jmenován předsedou vlády
jako člen skupiny expertů pověřené návrhem ústavních reforem; autor řady publikací v oblasti
veřejného, ústavního, správního a soutěžního práva; generální advokát Soudního dvora od 8. října
2018.
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Irmantas Jarukaitis
narozen v roce 1973; diplom v oboru právo na univerzitě ve Vilniusu (1992–1997); doktor práv na
univerzitě ve Vilniusu (2008); asistent, přidružený profesor na právnické fakultě univerzity ve
Vilniusu (1999–2018); vedoucí oddělení (2002–2003), zástupce generálního ředitele odboru
evropského práva ministerstva spravedlnosti Litvy (2004–2010); soudce Nejvyššího správního
soudu v Litvě (2010–2018); místopředseda Nejvyššího správního soudu v Litvě (2012–2017); ve
funkci předsedy Nejvyššího správního soudu v Litvě (2015–2017); autor několika publikací
v oblasti evropského a ústavního práva; spoluzakladatel a člen litevské asociace pro evropské
právo; soudce Soudního dvora od 8. října 2018.
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