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Iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis

Spauda ir informacija

Teisingumo Teismo sudėties atnaujinimas iš dalies ir šešių naujų narių kadencijos
pradžia

2018 m. vasario 28 d. sprendimu Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai laikotarpiui
nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d., naujai kadencijai paskyrė šiuos aštuonis
Teisingumo Teismo teisėjus: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz,
Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský ir Alexandra Prechal.
2018 m. vasario 28 d., 2018 m. birželio 13 d., 2018 m. liepos 25 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d.
sprendimais Teisingumo Teismo teisėjais laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio
6 d. paskirti Lucia Serena Rossi, pakeičianti teisėją Antonio Tizzano, Irmantas Jarukaitis,
pakeičiantis teisėją Egidijų Jarašiūną, Peter George Xuereb, pakeičiantis teisėją Anthony Borg
Barthet, ir Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, pakeičiantis teisėją José Luís da Cruz Vilaça.
2018 m. vasario 28 d. sprendimu Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai laikotarpiui
nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. naujai kadencijai paskyrė šiuos du Teisingumo
Teismo generalinius advokatus: Yves Bot ir Maciej Szpunar.
2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimais Teisingumo Teismo generaliniais
advokatais laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. paskirti Giovanni Pitruzzella,
pakeičiantis generalinį advokatą Paolo Mengozzi, ir Gerard Hogan.
Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinėje įvyks iškilmingas posėdis, skirtas, pirma,
paminėti teisėjų Antonio Tizzano, José Luis da Cruz Vilaça, generalinio advokato Melchior
Wathelet, teisėjo Anthony Borg Barthet, generalinio advokato Paolo Mengozzi ir teisėjo Egidijaus
Jarašiūno kadencijos pabaigai ir, antra, naujų institucijos narių priesaikos davimui ir pareigų ėjimo
pradžiai.
Iškilmingas
posėdis
bus
transliuojamas
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

nuo

17.30 val.

interneto

svetainėje:

Naujų narių gyvenimo aprašymai

Peter George Xuereb
gimė 1954 m.; Maltos universiteto teisės diplomas (1977 m.); Londono universiteto teisės magistro
diplomas (1979 m.); Kembridžo universiteto teisės mokslų daktaras (1982 m.); Ealing College of
Higher Education lektorius (1982–1984 m.); Ekseterio universiteto lektorius (1984–1990 m.);
Londono universiteto Queen Mary and Westfield koledžo vyresnysis lektorius (1990–1993 m.);
patarėjas teisės klausimais privačiajame sektoriuje, vėliau Maltos parlamente (1993–2016 m.);
Maltos universiteto dėstytojas ir Europos teisės ir lyginamosios teisės katedros vadovas (1993–
2016 m.); Maltos universiteto dokumentacijos ir tyrimų centro direktorius (1993–2016 m.); Maltos
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Europos teisės asociacijos pirmininkas; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas
(2016–2018 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
gimė 1957 m.; Lisabonos universiteto teisės diplomas (1980 m.); Lisabonos universiteto teisės
magistras (1986 m.); Lisabonos Nova universiteto teisės mokslų daktaras (2003 m.); Lisabonos
universiteto teisės asistentas (1981–1986 m.); Teisingumo Teismo teisininkas lingvistas (1986–
1987 m.) ir teisininkas revizorius (1987–1990 m.); Pirmosios instancijos teismo teisės referentas
(1990–1996 m.); Vokietijos Saro universiteto Europos studijų instituto kviestinis dėstytojas (1987–
1996 m.); laisvo asmenų judėjimo Europos erdvėje reikalų nacionalinis koordinatorius Portugalijos
užsienio reikalų ministerijoje (1996–1999 m.); Tarybos K4 komiteto ir Šengeno susitarimų
struktūros nuolatinio derinimo centrinės grupės narys (1996–1999 m.); Lisabonos Nova
universiteto teisės asistentas ir doktorantas (1999–2003 m.); Lisabonos Nova universiteto
pagalbinis teisės dėstytojas (2003–2008 m.); Lisabonos Nova universiteto asocijuotasis teisės
dėstytojas (2008–2018 m.); FreSsco nepriklausomų ekspertų tinklo narys laisvo darbuotojų
judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo klausimais Europos Sąjungoje (2004–2017 m.) ir
Odysseus teisės studijų akademinio tinklo narys imigracijos ir prieglobsčio Europoje klausimais
(2004–2018 m.); Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros valdybos narys (2015–2018 m.);
daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Lucia Serena Rossi
gimė 1958 m.; Bolonijos universiteto teisės diplomas (1982 m.); Bolonijos universiteto Europos
Sąjungos teisės dėstytoja; Bolonijos universiteto tarptautinio Europos teisės tyrimų centro
direktorė; Bolonijos advokatūros narė; Urbino universiteto tarptautinės teisės asocijuotoji dėstytoja
(1997–2000 m.); Italijos tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bendrijos pirmininko pavaduotoja
(2009–2010 m.); Kinijos politikos mokslų ir teisės universiteto mišriojo valdymo komiteto narė
Kinijos-Europos teisės mokykloje (2011–2013 m.); Italijos vyriausybės atstovė Europos teisės
akademijos valdymo komitete (2015–2018 m.); daugelio publikacijų autorė; Teisingumo Teismo
teisėja nuo 2018 m. spalio 8 d.

Gerard Hogan
gimė 1958 m.; Dublino universiteto koledžo teisės diplomas (LL.M., 1981 m.); Dublino universiteto
koledžo mokslų daktaras (LL.D., 1997 m.); Pensilvanijos universiteto teisės diplomas (LL.M.,
1982 m.); Dublino Honorable Society of King’s Inns baristeris (1984 m.); Dublino Trinity koledžo
mokslų daktaras (Ph.D. 2001); Dublino Trinity koledžo teisės docentas (1982–2007 m.); Airijos
advokatūros jaunesnysis advokatas (1987–1997 m.); Airijos advokatūros vyresnysis advokatas
(1997–2010 m.); Airijos aukštojo teismo teisėjas (2010–2014 m.); Airijos apeliacinio teismo teisėjas
(2014–2018 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo
2018 m. spalio 8 d.

Giovanni Pitruzzella
gimė 1959 m.; Palermo universiteto teisės diplomas (1982 m.); Palermo universiteto konstitucinės
teisės dėstytojas; Romos LUISS Guido Carli universiteto konstitucinės ir konkurencijos teisės
dėstytojas; Italijos vyriausybės patarėjas teisės klausimais (1993–1996 m.); Kaljario universiteto
viešosios teisės dėstytojas (1986–1997 m.); komisijos, atsakingos už ypatingo Sicilijos regiono
statuso taikymą, pirmininkas (1998–2002 m.); Italijos sveikatos ministerijos patarėjas teisės
klausimais (2008–2011 m.); komisijos, atsakingos už teisės į streiką užtikrinimą svarbiausiose
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viešosiose įstaigose, narys, vėliau – pirmininkas (2006–2011 m.); Italijos konkurencijos ir rinkos
priežiūros institucijos pirmininkas (2011–2018 m.); 2013 m. balandžio mėn. Respublikos prezidento
paskirtas vienu iš dešimties institucinių, ekonominių ir socialinių reformų komisijos patarėjų, o tų
pačių metų birželio mėn. ministro pirmininko paskirtas ekspertų grupės, turėjusios parengti
konstitucinių reformų projektą, nariu; daugelio publikacijų viešosios, konstitucinės, administracinės
ir konkurencijos teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2018 m.
spalio 8 d.

Irmantas Jarukaitis
gimė 1973 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1992–1997 m.); Vilniaus universiteto teisės
mokslų daktaras (2008 m.); Vilniaus universiteto teisės fakulteto asistentas, asocijuotasis
dėstytojas (1999–2018 m.); Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo
ministerijos skyriaus vedėjas (2002–2003 m.), generalinio direktoriaus pavaduotojas (2004–
2010 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2010–2018 m.); Lietuvos vyriausiojo
administracinio
teismo
pirmininko
pavaduotojas (2012–2017 m.);
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio teismo laikinasis pirmininkas (2015–2017 m.); kelių publikacijų Europos teisės ir
konstitucinės teisės srityje autorius; Lietuvos Europos teisės asociacijos vienas iš steigėjų ir narių;
Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.
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