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Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto

Tiedotusyksikkö

Unionin tuomioistuimen kokoonpanon osittainen uudistuminen ja kuuden uuden
jäsenen virkaan astuminen

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat uudistivat 28.2.2018 tekemällään
päätöksellä ajanjaksolle 7.10.2018–6.10.2024 seuraavien 8 unionin tuomioistuimen tuomarin
toimikaudet: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav
Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský ja Alexandra Prechal.
Unionin tuomioistuimen tuomariksi nimitettiin 28.2.2018, 13.6.2018, 25.7.2018 ja 5.9.2018 tehdyillä
päätöksillä ajanjaksolle 7.10.2018–6.10.2024 Antonio Tizzanon tilalle Lucia Serena Rossi, Egidijus
Jarašiūnasin tilalle Irmantas Jarukaitis, Anthony Borg Barthet’n tilalle Peter George Xuereb, José
Luís da Cruz Vilaçan tilalle Nuno José Cardoso da Silva Piçarra.
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat uudistivat 28.2.2018 tekemällään
päätöksellä kahden unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen, Yves Botin ja Maciej Szpunarin
toimikaudet ajanjaksolle 7.10.2018–6.10.2024.
Unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiksi nimitettiin 28.2.2018 ja 5.9.2018 tehdyillä päätöksillä
ajanjaksolle 7.10.2018–6.10.2024 Paolo Mengozzin tilalle Giovanni Pitruzzella sekä Gerard
Hogan.
Antonio Tizzanon, José Luis da Cruz Vilaçan, Melchior Watheletin, Anthony Borg Barthetin, Paolo
Mengozzin ja Egidijus Jarašiūnasin tehtävien päättymisen sekä uusien jäsenten valan vannomisen
ja tehtävien vastaanottamisen johdosta unionin tuomioistuimessa pidetään tänään juhlallinen
istunto.
Juhlallinen
istunto
lähetetään
suorana
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Uusien jäsenten ansioluettelot

Peter George Xuereb
syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Maltan yliopistosta (1977), Master of Laws Lontoon
yliopistosta (1979), oikeustieteen tohtori Cambridgen yliopistosta (1982), lehtori Ealing College of
Higher Educationissa (1982–1984), yliopistonlehtori Exeterin yliopistossa (1984–1990), vanhempi
yliopistonlehtori Lontoon Queen Mary -yliopiston Westfield Collegessa (1990–1993), oikeudellinen
neuvonantaja yksityissektorilla ja sittemmin Maltan parlamentissa (1993–2016), Maltan yliopiston
eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeustieteen laitoksen professori ja johtaja (1993–2016), Maltan
yliopiston kirjasto- ja tutkimuskeskuksen johtaja (1993–2016), Maltan eurooppaoikeuden
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yhdistyksen puheenjohtaja, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari
(2016–2018), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin yliopistosta (1980), oikeustieteen mastertutkinto Lissabonin yliopistosta (1986), oikeustieteen tohtori Lissabonin Nova-yliopistosta (2003),
oikeustieteen assistentti Lissabonin yliopistossa (1981–1986), juristi-lingvisti (1986–1987) ja juristireviisori (1987–1990) unionin tuomioistuimessa, lakimiesavustaja unionin yleisessä
tuomioistuimessa (1990–1996), vieraileva professori Saarlandin yliopiston Eurooppa-instituutissa
(Saksa) (1987–1996), henkilöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan alueella koskevien asioiden
kansallinen koordinaattori Portugalin ulkoministeriössä (1996–1999), neuvoston K4-komitean ja
Schengenin sopimusten pysyvän neuvotteluelimen keskusryhmän jäsen (1996–1999),
oikeustieteen assistentti ja tohtorikoulutettava Lissabonin Nova-yliopistossa (1999–2003),
oikeustieteen apulaisprofessori Lissabonin Nova-yliopistossa (2003–2008), oikeustieteen
professori Lissabonin Nova-yliopistossa (2008–2018), Portugalin jäsen Euroopan unionin sisäistä
liikkuvuutta käsittelevien oikeudellisten asiantuntijoiden verkostossa (FreSsco) (2004–2017) ja
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä ulkorajojen ylittämisen alan akateemisessa
Odysseus-verkostossa (2004–2018), Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston
jäsen (2015–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Lucia Serena Rossi
syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto Bolognan yliopistosta (1982), Euroopan unionin
oikeuden professori Bolognan yliopistossa, Bolognan yliopiston kansainvälisen eurooppaoikeuden
tutkimuskeskuksen johtaja, asianajaja Bolognan asianajajayhteisössä, kansainvälisen oikeuden
professori Urbinon yliopistossa (1997–2000), Italian kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin
oikeuden yhdistyksen varapuheenjohtaja (2009–2010), Kiinan valtio- ja oikeustieteen yliopiston
Kiinan ja EU:n yhteisen oikeustieteellisen tiedekunnan hallintokomitean jäsen (2011–2013), Italian
hallituksen edustaja eurooppaoikeuden akatemian johtokunnassa (2015–2018), kirjoittanut useita
julkaisuja, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Gerard Hogan
syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista (LL.M. 1981),
oikeustieteen tohtori University College Dublinista (LL.D. 1997), oikeustieteen loppututkinto
University of Pennsylvaniasta (LL.M. 1982), asianajaja (barrister-at-law) Dublinin Honorable
Society of King’s Innsistä (1984), oikeustieteen tohtori Trinity College Dublinista (Ph.D. 2001),
oikeustieteen luennoitsija Trinity College Dublinissa (1982–2007), junior counsel Irlannin
asianajajayhteisössä (1987–1997), senior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1997–2010),
tuomari Irlannin High Courtissa (2010–2014), tuomari Irlannin Court of Appealissa (2014–2018),
kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2018–

Giovanni Pitruzzella
syntynyt 1959, oikeustieteen loppututkinto Palermon yliopistosta (1982), valtiosääntöoikeuden
professori Palermon yliopistossa, valtiosääntöoikeuden ja kilpailuoikeuden professori Rooman
LUISS Guido Carli -yliopistossa, Italian hallituksen oikeudellinen neuvonantaja (1993–1996),
julkisoikeuden professori Cagliarin yliopistossa (1986–1997), Sisilian alueen erityisaseman
soveltamiskomitean puheenjohtaja (1998–2002), Italian terveysministeriön oikeudellinen
neuvonantaja (2008–2011), keskeisten julkisten palvelujen lakko-oikeuden takaamisesta

vastaavan lautakunnan jäsen ja sittemmin puheenjohtaja (2006–2011), Italian kilpailu- ja
markkinaviranomaisen pääjohtaja (2011–2018); yksi tasavallan presidentin huhtikuussa 2013
nimittämästä kymmenestä institutionaalisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten komitean
asiantuntijasta ja pääministerin kesäkuussa 2013 nimittämän valtiosääntöoikeudellista uudistusta
valmistelevan asiantuntijaryhmän jäsen; kirjoittanut useita julkaisuja julkisoikeuden,
valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kilpailuoikeuden alalta; unionin tuomioistuimen
julkisasiamies 8.10.2018–

Irmantas Jarukaitis
syntynyt 1973, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1992–1997), oikeustieteen
tohtori Vilnan yliopistosta (2008), assistentti ja apulaisprofessori Vilnan yliopiston
oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1999–2018), osastonjohtaja (2002–2003), Liettuan
oikeusministeriön eurooppaoikeuden osaston apulaisylijohtaja (2004–2010), Liettuan ylimmän
hallintotuomioistuimen tuomari (2010–2018) ; Liettuan ylimmän hallintotuomioistuimen
varapresidentti (2012–2017), Liettuan ylimmän tuomioistuimen vt. presidentti (2015–2017),
kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden alalta, Liettuan
eurooppaoikeusyhdistyksen perustajajäsen ja jäsen, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–
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