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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br.150 /2018
U Luxembourgu 8. listopada 2018.

Svečana sjednica Suda

Mediji i informiranje

Djelomična obnova i stupanje na dužnost šestero novih članova Suda

Odlukom od 28. veljače 2018. predstavnici vlada država članica Europske unije obnovili su za
razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024. mandat osmero sudaca Suda, tj. Alexandera
Arabadjieva, Jean-Claudea Bonichota, Thomasa von Danwitza, Carla Gustava Fernlunda, Egilsa
Levitsa, Constantinosa Lycourgosa, Jiříja Malenovskog i Alexandre Prechal.
Odlukama od 28. veljače 2018., 13. lipnja 2018., 25. srpnja 2018. i 5. rujna 2018. sucima Suda za
razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024. imenovani su Lucia Serena Rossi, kao
zamjena za Antonija Tizzana, Irmantas Jarukaitis, kao zamjena za Egidijusa Jarašiūnasa, Peter
George Xuereb, kao zamjena za Anthonyja Borga Bartheta, i Nuno José Cardoso da Silva Piçarra,
kao zamjena za Joséa Luísa da Cruza Vilaçu.
Odlukom od 28. veljače 2018. predstavnici vlada država članica Europske unije obnovili su za
razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024. mandat dvojici nezavisnih odvjetnika Suda,
Yvesu Botu i Macieju Szpunaru.
Odlukama od 28. veljače 2018. i 5. rujna 2018. nezavisnim odvjetnicima Suda za razdoblje od 7.
listopada 2018. do 6. listopada 2024. imenovani su Giovanni Pitruzzella, kao zamjena za Paola
Mengozzija, i Gerard Hogan.
U povodu, s jedne strane, prestanka dužnosti i odlaska Antonija Tizzana, Joséa Luisa da Cruza
Vilaçe, Melchiora Watheleta, Anthonyja Borga Bartheta, Paola Mengozzija i Egidijusa Jarašiūnasa
i, s druge strane, polaganja prisege i stupanja na dužnost novih članova Suda, danas će se u
sjedištu Suda Europske unije održati svečana sjednica.
Svečana sjednica izravno će se prenositi
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

od

17.30

h

na

sljedećoj

stranici:

Životopisi novih članova
Peter George Xuereb
rođen 1954.; diploma iz prava na Malteškom sveučilištu (1977.); Master of Laws na Sveučilištu u
Londonu (1979.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu (1982.); voditelj
programa na Ealing College of Higher Education (1982.-1984.); voditelj programa na Sveučilištu u
Exeteru (1984.-1990.); predavač na Sveučilištu u Londonu, Queen Mary and Westfield College
(1990.-1993.); pravni savjetnik u privatnom sektoru, a zatim u malteškom Parlamentu (1993.2016.); profesor i voditelj katedre za europsko i komparativno pravo Malteškog sveučilišta (1993.2016.); voditelj Centra za dokumentaciju i istraživanje Malteškog sveučilišta (1993.-2016.);
predsjednik Malteške udruge za europsko pravo; autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda
(2016.-2018.); sudac na Sudu od 8. listopada 2018.
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Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
rođen 1957.; diploma iz prava na Sveučilištu u Lisabonu (1980.); magisterij iz prava na Sveučilištu
u Lisabonu (1986.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu Nova u Lisabonu (2003.); pravni
asistent na Sveučilištu u Lisabonu (1981.-1986.); pravnik lingvist (1986.-1987.) i pravnik revizor
(1987.-1990.) na Sudu; sudski savjetnik na Prvostupanjskom sudu (1990.-1996.); gostujući
profesor na Institutu za europske studije Sveučilišta u Saarlandu, Njemačka (1987.-1996.);
nacionalni koordinator za predmete koji se odnose na slobodno kretanje osoba u europskom
prostoru, Ministarstvo vanjskih poslova, Portugal (1996.-1999.); član odbora K4 Vijeća i Središnje
strukturne skupine za trajnu suradnju oko Schengenskih sporazuma (1996.-1999.); asistent i
doktorand prava na Sveučilištu Nova u Lisabonu (1999.-2003.); pomoćni profesor prava na
Sveučilištu Nova u Lisabonu (2003.-2008.); izvanredni profesor prava na Sveučilištu Nova u
Lisabonu (2008.-2018.); portugalski član FreSsca, mreže nezavisnih stručnjaka u području
slobodnog kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti u okviru Europske unije
(2004.-2017.) i akademske mreže Odysseus za pravne studije o imigraciji i azilu u Europi (2004.2018.); član upravnog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava (2015.-2018.); autor
brojnih publikacija; sudac na Sudu od 8. listopada 2018.
Lucia Serena Rossi
rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Bologni (1982.); profesorica prava Europske unije
na Sveučilištu u Bologni; direktorica Međunarodnog centra za istraživanje europskog prava
Sveučilišta u Bologni; odvjetnica u Bologni; izvanredna profesorica međunarodnog prava na
Sveučilištu u Urbinu (1997.-2000.); potpredsjednica Talijanskog društva za međunarodno pravo i
pravo Europske unije (2009.-2010.); članica mješovitog upravnog odbora Kinesko-europske
pravne škole na Kineskom sveučilištu političkih znanosti i prava (2011.-2013.); predstavnica
talijanske vlade u odboru direktora Akademije za europsko pravo (2015.-2018.); autorica brojnih
publikacija; sutkinja na Sudu od 8. listopada 2018.
Gerard Hogan
rođen 1958.; diploma iz prava na University College, Dublin (LL.M. stekao 1981.); doktorat iz
pravnih znanosti na University College, Dublin (LL.D. stekao 1997.); diploma iz prava na University
of Pennsylvania (LL.M. stekao 1982.); barrister u Honorable Society of King’s Inns u Dublinu
(1984.); doktorat iz pravnih znanosti na Trinity College, Dublin (Ph.D. stekao 2001.); docent na
Trinity College, Dublin (1982.-2007.); junior counsel pri Irskoj komori (1987.-1997.); senior counsel
pri Irskoj komori (1997.-2010.); sudac na irskom High Court (2010.-2014.); sudac na irskom Court
of Appeal (2014.-2018.); autor brojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 8. listopada
2018.
Giovanni Pitruzzella
rođen 1959.; diploma iz prava na Sveučilištu u Palermu (1982.); profesor ustavnog prava i prava
tržišnog natjecanja na Sveučilištu u Palermu; profesor prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu
LUISS Guido Carli u Rimu; pravni savjetnik talijanske vlade (1993.-1996.); profesor javnog prava
na Sveučilištu u Cagliariju (1986.-1997.); predsjednik Odbora za provedbu posebnog statusa regije
Sicilije (1998.-2002.); pravni savjetnik talijanskog Ministarstva zdravlja (2008.-2011.); član, a zatim
predsjednik Komisije za osiguravanje prava na štrajk u ključnim javnim službama (2006.-2011.);
predsjednik talijanskog Tijela za osiguravanje tržišnog natjecanja i tržišta (2011.-2018.); u travnju
2013. predsjednik Republike imenovao ga je jednim od deset članova Povjerenstva za
institucionalne, gospodarske i socijalne reforme te u lipnju iste godine premijer članom ekspertne
skupine za izradu prijedloga ustavnih reformi; autor brojnih publikacija iz javnog i upravnog prava
te prava tržišnog natjecanja; nezavisni odvjetnik na Sudu od 8. listopada 2018.
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Irmantas Jarukaitis
rođen 1973.; diploma iz prava na Sveučilištu u Vilniusu (1992.-1997.); doktorat iz pravnih znanosti
na Sveučilištu u Vilniusu (2008.); asistent, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Vilniusu (1999.-2018.); voditelj odsjeka (2002.-2003.), zamjenik glavnog direktora Odjela za
europsko pravo litavskog Ministarstva pravosuđa (2004.-2010.); sudac na litavskom Vrhovnom
upravnom sudu (2010.-2018.); potpredsjednik litavskog Vrhovnog upravnog suda (2012.-2017.);
vršitelj dužnosti predsjednika litavskog Vrhovnog upravnog suda (2015.-2017.); autor brojnih
publikacija iz europskog i ustavnog prava; suosnivač i član litavske Udruge za europsko pravo;
sudac na Sudu od 8. listopada 2018.
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