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Prese un informācija

Tiesas sastāva daļēja nomaiņa un sešu jaunu Tiesas locekļu stāšanās amatā

Ar 2018. gada 28. februāra lēmumu Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji uz laiku no
2018. gada 7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim atkārtoti apstiprināja tiesneša pilnvaras
astoņiem Tiesas tiesnešiem – Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz,
Carl Gustav Fernlund, Egilam Levitam, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský un Alexandra
Prechal.
Ar 2018. gada 28. februāra, 13. jūnija, 25. jūlija un 5. septembra lēmumiem uz laiku no 2018. gada
7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim par Tiesas tiesnešiem ir iecelti šādi tiesneši – Lucia Serena
Rossi, kura nomaina amatā Antonio Tizzano; Irmantas Jarukaitis, kurš nomaina amatā Egidijus
Jarašiūnas; Peter George Xuereb, kurš nomaina amatā Anthony Borg Barthet, un Nuno José
Cardoso da Silva Piçarra, kurš nomaina amatā José Luís da Cruz Vilaça.
Ar 2018. gada 28. februāra lēmumu Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji uz laiku no
2018. gada 7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim atkārtoti apstiprināja ģenerāladvokāta pilnvaras
diviem Tiesas ģenerāladvokātiem – Yves Bot un Maciej Szpunar.
Ar 2018. gada 28. februāra un 5. septembra lēmumiem uz laiku no 2018. gada 7. oktobra līdz
2024. gada 6. oktobrim par Tiesas ģenerāladvokātiem ir iecelti Giovanni Pitruzzella, kurš nomaina
amatā Paolo Mengozzi, un Gerard Hogan.
Tā kā, pirmkārt, Antonio Tizzano, José Luis da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg
Barthet, Paolo Mengozzi un Egidijus Jarašiūnas beidz pildīt tiesneša pienākumus un, otrkārt,
jaunajiem Tiesas locekļiem ir jānodod zvērests un jāstājas amatā, šodien Eiropas Savienības
Tiesas mītnes vietā notiks svinīgā sēde.
Svinīgā sēde, sākot no plkst. 17.30, tiks pārraidīta
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Jauno locekļu curricula vitae

Peter George Xuereb
dzimis 1954. gadā; Maltas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1977); Londonas Universitātes
Master of Laws (1979); Kembridžas Universitātes tiesību zinātņu doktors (1982); lektors Ealing
College of Higher Education (1982‒1984); lektors Ekseteras Universitātē (1984‒1990); virslektors
Londonas Universitātē, Queen Mary and Westfield College (1990‒1993); juridiskais padomnieks
privātajā sektorā, vēlāk – Maltas parlamentā (1993‒2016); Maltas Universitātes profesors un
Eiropas tiesību un salīdzinošo tiesību katedras vadītājs (1993‒2016); Maltas Universitātes
Dokumentācijas un pētniecības centra direktors (1993‒2016); Maltas Eiropas tiesību apvienības

www.curia.europa.eu

priekšsēdētājs; daudzu publikāciju autors; Vispārējas tiesas tiesnesis (2016‒2018); kopš
2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
dzimis 1957. gadā; Lisabonas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1980); Lisabonas
Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs (1986); Nova de Lisbonne universitātes tiesību
zinātņu doktors (2003); tiesību zinātņu asistents Lisabonas Universitātē (1981‒1986); jurists
lingvists (1986‒1987) un jurists redaktors (1987‒1990) Tiesā; tiesas locekļa palīgs Pirmās
instances tiesā (1990‒1996); Zāras Universitātes, Vācija, Eiropas studiju institūta viesprofesors
(1987‒1996); personu brīvas pārvietošanās Eiropas telpā lietu valsts koordinators, Portugāles
Ārlietu ministrija (1996‒1999); Padomes K4 komitejas un Šengenas nolīgumu pastāvīgās
apspriežu struktūras centrālās grupas loceklis (1996‒1999); Nova de Lisbonne universitātes
tiesību zinātņu asistents un doktorants (1999‒2003); Nova de Lisbonne universitātes tiesību
zinātņu profesora palīgs (2003‒2008); Nova de Lisbonne universitātes tiesību zinātņu asociētais
profesors (2008‒2018); Portugāles pārstāvis FreSsco neatkarīgo ekspertu tīklā darba ņēmēju
pārvietošanās brīvības un sociālā nodrošinājuma koordinēšanas Eiropas Savienībā jomā
(2004‒2017) un Eiropas imigrācijas un patvēruma tiesību pētījumu akadēmiskajā tīklā “Odisejs”
(2004‒2018); Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes loceklis (2015‒2018); daudzu
publikāciju autors; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Lucia Serena Rossi
dzimusi 1958. gadā; Boloņas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1982); Eiropas Savienības
tiesību profesore Boloņas Universitātē; Boloņas Universitātes Starptautiskā Eiropas tiesību
pētniecības centra direktore; advokāte Boloņas Advokātu kolēģijā; starptautisko tiesību asociētā
profesore Urbīno Universitātē (1997‒2000); Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību biedrības
Itālijā priekšsēdētāja vietniece (2009‒2010); Ķīnas Politisko un tiesību zinātņu universitātes
Ķīnas-Eiropas Juridiskās augstskolas kopīgās vadības komitejas locekle (2011‒2013); Itālijas
valdības pārstāve Eiropas tiesību akadēmijas vadības padomē (2015‒2018); daudzu publikāciju
autore; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnese.

Gerard Hogan
dzimis 1958. gadā; University College, Dublina, diploms tiesību zinātnēs (LL.M. 1981. gadā);
University College, Dublina, tiesību zinātņu doktors (LL.D. 1997. gadā); Pensilvānijas Universitātes
tiesību zinātņu diploms (LL.M. 1982. gadā); Honorable Society of King’s Inns, Dublina,
barrister-at-law (1984); Trinity College, Dublina, tiesību zinātņu doktors (Ph.D. 2001. gadā); tiesību
zinātņu docents Trinity College, Dublina (1982‒2007); junior counsel Īrijas Advokātu kolēģijā
(1987‒1997); senior counsel Īrijas Advokātu kolēģijā (1997‒2010); Īrijas High Court tiesnesis
(2010‒2014); Īrijas Court of Appeal tiesnesis (2014‒2018); daudzu publikāciju autors; kopš
2018. gada 8. oktobra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Giovanni Pitruzzella
dzimis 1959. gadā; Palermo Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1982); konstitucionālo tiesību
profesors Palermo Universitātē; konstitucionālo tiesību un konkurences tiesību profesors LUISS
Guido Carli universitātē Romā; Itālijas valdības juridiskais padomnieks (1993‒1996); publisko
tiesību profesors Kaljāri Universitātē (1986‒1997); Sicīlijas reģiona īpašā statusa piemērošanas
komisijas priekšsēdētājs (1998‒2002); Itālijas Veselības ministrijas juridiskais padomnieks
(2008‒2011); loceklis un vēlāk priekšsēdētājs Komisijā par streikošanas tiesību garantēšanu

publisko pamatpakalpojumu jomā (2006‒2011); Itālijas Valsts konkurences un tirgus
nodrošināšanas iestādes priekšsēdētājs (2011‒2018); viens no desmit padomniekiem, kuru
2013. gada aprīlī Itālijas Republikas prezidents izvirzījis Institucionālo, ekonomikas un sociālo
reformu komisijā, un konstitucionālo reformu projekta sagatavošanai izveidotās ekspertu grupas
loceklis, kuru tā paša gada jūnijā izvirzījis premjerministrs; daudzu publisko, konstitucionālo,
administratīvo un konkurences tiesību publikāciju autors; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas
ģenerāladvokāts.

Irmantas Jarukaitis
dzimis 1973. gadā; Viļņas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1992‒1997); Viļņas Universitātes
tiesību zinātņu doktors (2008); Viļņas Universitātes Juridiskās fakultātes asistents, asociētais
profesors (1999‒2018); Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas tiesību departamenta
nodaļas vadītājs (2002‒2003) un ģenerāldirektora vietnieks (2004‒2010); Lietuvas Augstākās
administratīvās tiesas tiesnesis (2010‒2018); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas
priekšsēdētāja vietnieks (2012‒2017); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja
pienākumu izpildītājs (2015‒2017); vairāku publikāciju Eiropas un konstitucionālo tiesību jomā
autors; Eiropas tiesību asociācijas Lietuvā līdzdibinātājs un loceklis; kopš 2018. gada 8. oktobra –
Tiesas tiesnesis.
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