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Euroopa Kohtu pidulik istung

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Kohtu liikmeskonna osaline uuendamine ja Euroopa Liidu Kohtu uute
liikmete ametisseastumine

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 28. veebruari 2018. aasta otsusega nimetati
ajavahemikuks 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024 ametisse tagasi kaheksa Euroopa Kohtu
kohtunikku: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav
Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský ja Alexandra Prechal.
28. veebruari 2018. aasta, 13. juuni 2018. aasta, 25. juuli 2018. aasta ja 5. septembri 2018. aasta
otsustega nimetati Euroopa Kohtu kohtunikeks ajavahemikuks 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini
2024 Lucia Serena Rossi kohtunik Antonio Tizzano asemel, Irmantas Jarukaitis kohtunik Egidijus
Jarašiūnase asemel, Peter George Xuereb kohtunik Anthony Borg Bartheti asemel ning Nuno José
Cardoso da Silva Piçarra kohtunik José Luís da Cruz Vilaça asemel.
28. veebruari 2018. aasta otsusega nimetasid liikmesriikide valitsuste esindajad ajavahemikuks
7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024 ametisse tagasi Euroopa Kohtu kaks kohtujuristi, Yves
Boti ja Maciej Szpunari.
28. veebruari 2018. aasta ja 5. septembri 2018. aasta otsustega nimetati Euroopa Kohtu
kohtujuristideks ajavahemikuks 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024 Giovanni Pitruzzella
kohtujurist Paolo Mengozzi asemel ja Gerard Hogan.
Täna toimub Antonio Tizzano, José Luis da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet’, Anthony Borg
Bartheti, Paolo Mengozzi ja Egidijus Jarašiūnase ametist lahkumise ning institutsiooni uute liikmete
vande andmise ja ametisseastumise puhul pidulik istung Euroopa Liidu Kohtu asukohas.
Piduliku istungi otseülekannet saab jälgida
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Uute liikmete elulookirjeldused

Peter George Xuereb
Sündinud 1954; Malta ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1977); Londoni ülikooli magistrikraad
õigusteaduses (1979); Cambridge’i ülikooli doktorikraad õigusteaduses (1982); Ealing College of
Higher Educationi õppejõud (1982–1984); Exeteri ülikooli õppejõud (1984–1990); Londoni ülikooli
Queen Mary and Westfield College’i peaõppejõud (1990–1993); õigusnõunik erasektoris, hiljem
Malta parlamendis (1993–2016); Malta ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse õppetooli
õppejõud ja juhataja (1993–2016); Malta ülikooli dokumentide ja uuringute keskuse direktor (1993–
2016); Malta Euroopa õiguse assotsiatsiooni president; paljude teaduslike publikatsioonide autor;
Üldkohtu kohtunik (2016–2018); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.
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Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Sündinud 1957; Lissaboni ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1980); Lissaboni ülikooli
magistrikraad õigusteaduses (1986); Lissaboni Nova ülikooli doktorikraad õigusteaduses (2003);
Lissaboni ülikooli õigusassistent (1981–1986); jurist-lingvist Euroopa Kohtus (1986–1987); juristtoimetaja Euroopa Kohtus (1987–1990); Üldkohtu õigusnõunik (1990–1996); Sarre’i (Saksamaa)
Euroopa uuringute instituudi külalisprofessor (1987–1996); Portugali välisministeeriumi riiklik
koordinaator isikute Euroopa alal vaba liikumise asjades (1996–1999); esindaja K-4 Komitees ja
Schengeni lepingute alalises konsultatsioonistruktuuris (1996–1999); Lissaboni Nova ülikooli
õigusassistent ja -doktorant (1999–2003); Lissaboni Nova ülikooli õiguse dotsent (2003–2008);
Lissaboni Nova ülikooli lepinguline dotsent (2008–2018); Euroopa Liidu töötajate vaba liikumise ja
sotsiaalkindlustuse kooskõlastamise valdkonna sõltumatute ekspertide võrgustiku (FreSsco)
Portugali liige (2004–2017); Euroopa sisserände- ja varjupaigaküsimustes õigusalaseid uuringuid
teostava Odysseuse võrgustiku Portugali liige (2004–2018); Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti
nõukogu liige (2015–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates
8. oktoobrist 2018.

Lucia Serena Rossi
Sündinud 1958; Bologna ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1982); Bologna ülikooli Euroopa
õiguse professor; Bologna ülikooli Euroopa õiguse rahvusvaheliste uuringute keskuse direktor;
Bologna advokatuuri advokaat; Urbino ülikooli rahvusvahelise õiguse lepinguline dotsent (1997–
2000); Itaalia rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse ühingu aseesimees (2009–2010);
Hiina poliitteaduste ja õiguse ülikooli EL-Hiina õiguskooli ühise juhtumiskomitee liige (2011–2013);
Itaalia valitsuse esindaja Euroopa Õigusakadeemia direktorite komitees (2015–2018); paljude
publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Gerard Hogan
Sündinud 1958; University College Dublini diplom õigusteaduste erialal (LL.M. 1981); University
College Dublini doktorikraad õigusteaduses (LL.D. 1997); Pennsylvania ülikooli diplom
õigusteaduste erialal (LL.M. 1982); barrister-at-law ühenduses Honorable Society of King’s Inns,
Dublin (1984); Dublini Trinity College’i doktorikraad õigusteaduses (Ph.D. 2001); Dublin Dublini
Trinity College’i vanemlektor (1982–2007); Iirimaa advokatuuri junior counsel (1987–1997); Iirimaa
advokatuuri senior counsel (1997–2010); Iirimaa High Courti kohtunik (2010–2014); Iirimaa High
Court of Appeali kohutnik (2014–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist
alates 8. oktoobrist 2018.
Giovanni Pitruzzella
Sündinud 1959; Palermo ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1982); Palermo ülikooli riigiõiguse
professor; Rooma LUISS Guido Carli ülikooli riigiõiguse ja konkurentsiõiguse professor; Itaalia
valitsuse õigusnõunik (1993–1996); Cagliari ülikooli avaliku õiguse professor (1986–1997); Sitsiilia
maakonna
eristaatuse
rakendamise
komisjoni
esimees
(1998–2002);
Itaalia
tervishoiuministeeriumi õigusnõunik (2008–2011); peamiste avalike teenuste osutamisel
streigiõiguse tagamise komisjoni liige ja hiljem esimees (2006–2011); Itaalia konkurentsi- ja
turujärelevalve ameti direktor (2011–2018); Vabariigi presidendi poolt 2013. aastal
institutsiooniliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimiseks moodustatud komisjoni üks
kümnest liikmest ja sama aasta juunis peaministri poolt konstitutsiooniliste reformide eelnõu
ettepaneku koostamiseks nimetatud ekspertgrupi liige; paljude publikatsioonide autor; Euroopa
Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2018.

Irmantas Jarukaitis
www.curia.europa.eu

Sündinud 1973; Vilniuse ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1992–1997); Vilniuse ülikooli
doktorikraad õigusteaduses (2008); Vilniuse ülikooli õiguse õppetooli assistent ja lepinguline
dotsent (1999–2018); Leedu justiitsministeeriumi Euroopa õiguse büroo juhataja (2002–2003);
Leedu justiitsministeeriumi Euroopa õiguse osakonna peadirektori asetäitja (2004–2010); Leedu
kõrgeima halduskohtu kohtunik (2010–2018); Leedu kõrgeima halduskohtu aseesimees (2012–
2017); Leedu kõrgeima halduskohtu presidendi kohusetäitja (2015–2017); paljude publikatsioonide
autor Euroopa õiguse valdkonnas ja riigiõiguse valdkonnas; Leedu Euroopa õiguse assotsiatsiooni
kaasasutaja ja liige; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.
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