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Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου

Μερική ανανέωση και ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους έξι νέων μελών του
Δικαστηρίου

Με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2018, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2018 έως 6 Οκτωβρίου
2024, τη θητεία οκτώ δικαστών του Δικαστηρίου, ήτοι των Alexander Arabadjiev, Jean-Claude
Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Κωνσταντίνου Λυκούργου, Jiří
Malenovský και Alexandra Prechal.
Με αποφάσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2018, της 13ης Ιουνίου 2018, της 25ης Ιουλίου 2018 και της
5ης Σεπτεμβρίου 2018, διορίστηκαν δικαστές στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου
2018 έως 6 Οκτωβρίου 2024, η Lucia Serena Rossi, σε αντικατάσταση του Antonio Tizzano, ο
Irmantas Jarukaitis, σε αντικατάσταση του Egidijus Jarašiūnas, ο Peter George Xuereb, σε
αντικατάσταση του Anthony Borg Barthet, και ο Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, σε
αντικατάσταση του José Luís da Cruz Vilaça.
Με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2018, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2018 έως 6 Οκτωβρίου
2024, τη θητεία δύο γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου, ήτοι των Yves Bot και Maciej Szpunar.
Με αποφάσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2018 και της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, διορίστηκαν γενικοί
εισαγγελείς στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2018 έως 6 Οκτωβρίου 2024, ο
Giovanni Pitruzzella, σε αντικατάσταση του Paolo Mengozzi, και ο Gerard Hogan.
Επ’ ευκαιρία, αφενός, της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεως των Antonio Tizzano,
José Luis da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi και Egidijus
Jarašiūnas, και, αφετέρου, της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του
θεσμικού οργάνου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 17:30 στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Βιογραφικά των νέων μελών
Peter George Xuereb
γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1977)· Master of Laws
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1979)· διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1982)·
εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ealing College of Higher Education (1982-1984)· εντεταλμένος
διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Exeter (1984-1990)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο
πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Queen Mary and Westfield College (1990-1993)· νομικός σύμβουλος
στον ιδιωτικό τομέα, στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο της Μάλτας (1993-2016)· καθηγητής και
υπεύθυνος του τμήματος ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας
(1993-2016)· διευθυντής του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου της Μάλτας
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(1993-2016)· πρόεδρος της μαλτέζικης ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου· συντάκτης πολυάριθμων
δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2018)· δικαστής
στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1980)· κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου νομικής του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1986)· διδάκτωρ νομικής του
Πανεπιστημίου Nova της Λισσαβώνας (2003)· βοηθός στο πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (19811986)· γλωσσομαθής νομικός (1986-1987) και αναθεωρητής (1987-1990) στο Δικαστήριο·
εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (νυν Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (1990-1996)· επισκέπτης καθηγητής του Ινστιτούτου
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Saar, Γερμανία (1987-1996)· εθνικός συντονιστής
για τις υποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Ευρώπη, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πορτογαλία (1996-1999)· μέλος της επιτροπής K4 του Συμβουλίου και της Κεντρικής Ομάδας της
μόνιμης δομής διαβούλευσης των συμφωνιών του Σένγκεν (1996-1999)· βοηθός και υποψήφιος
διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (1999-2003)· επίκουρος καθηγητής νομικής
στο πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (2003-2008)· αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο
πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (2008-2018)· μέλος του δικτύου FreSsco ανεξαρτήτων
εμπειρογνωμόνων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και του
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2017) και του
ακαδημαϊκού δικτύου νομικών μελετών Odysseus σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο στην
Ευρώπη (2004-2018)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων·
δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.
Lucia Serena Rossi
γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Bologna (1982)· καθηγήτρια του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο της Bologna· διευθύντρια του Διεθνούς
Κέντρου Ερευνών Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Bologna· δικηγόρος Μπολόνιας·
συνεργαζόμενη καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο του Urbino (1997-2000)·
αντιπρόεδρος της ιταλικής εταιρίας διεθνούς δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20092010)· μέλος της μικτής επιτροπής διαχείρισης της Σινο-ευρωπαϊκής νομικής σχολής του κινεζικού
πανεπιστημίου πολιτικών και νομικών επιστημών (2011-2013)· εκπρόσωπος της Ιταλικής
Κυβέρνησης στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Νομικής Ακαδημίας (2015-2018)·
συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.
Gerard Hogan
γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.M. το 1981)·
διδάκτωρ νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.D. το 1997)· πτυχιούχος νομικής του
University of Pennsylvania (LL.M. το 1982)· barrister-at-law της Honorable Society of King’s Inns
στο Δουβλίνο (1984)· διδάκτωρ νομικής του Trinity College του Δουβλίνου (Ph.D. 2001)· λέκτορας
νομικής στο Trinity College του Δουβλίνου (1982-2007)· junior counsel στον δικηγορικό σύλλογο
Ιρλανδίας (1987-1997)· senior counsel στον δικηγορικό σύλλογο Ιρλανδίας (1997-2010)· δικαστής
στο High Court της Ιρλανδίας (2010-2014)· δικαστής στο Court of Appeal της Ιρλανδίας (20142018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8
Οκτωβρίου 2018.
Giovanni Pitruzzella
γεννήθηκε το 1959· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Palermo (1982)· καθηγητής
συνταγματικού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Palermo· καθηγητής συνταγματικού δικαίου και
δικαίου του ανταγωνισμού στο πανεπιστήμιο LUISS Guido Carli στη Ρώμη· νομικός σύμβουλος της
Ιταλικής Κυβέρνησης (1993-1996)· καθηγητής δημοσίου δικαίου στο πανεπιστήμιο του Cagliari
(1986-1997)· πρόεδρος της επιτροπής για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της περιφέρειας
της Σικελίας (1998-2002)· νομικός σύμβουλος του ιταλικού Υπουργείου Υγείας (2008-2011)· μέλος
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και, στη συνέχεια, πρόεδρος της επιτροπής για την εγγύηση του δικαιώματος απεργίας στις
βασικές δημόσιες υπηρεσίες (2006-2011)· πρόεδρος της ιταλικής αρχής προστασίας του
ανταγωνισμού και αγορών (2011-2018)· διορισθείς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Απρίλιο του 2013, ως ένας από τους δέκα σοφούς της επιτροπής θεσμικών, οικονομικών και
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και τον Ιούνιο του ίδιου έτους διορισθείς από τον Πρωθυπουργό ως
μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που κλήθηκε να προτείνει ένα σχέδιο συνταγματικών
μεταρρυθμίσεων· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις
8 Οκτωβρίου 2018.
Irmantas Jarukaitis
γεννήθηκε το 1973· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (1992-1997)· διδάκτωρ
νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (2008)· βοηθός, συνεργαζόμενος καθηγητής της νομικής
σχολής του πανεπιστημίου του Vilnius (1999-2018)· προϊστάμενος τμήματος (2002-2003), βοηθός
γενικός διευθυντής του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λιθουανίας
(2004-2010)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιθουανίας (2010-2018)·
αντιπρόεδρος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2012-2017)· προεδρεύων
του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2015-2017)· συντάκτης πολυάριθμων
δημοσιεύσεων στον τομέα του ευρωπαϊκού και του συνταγματικού δικαίου· συνιδρυτής και μέλος
της λιθουανικής ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.
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