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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Reînnoirea parțială și intrarea în funcție a șase noi membri ai Curții de Justiție

Prin decizia din 28 februarie 2018, reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene
au reînnoit, pentru perioada 7 octombrie 2018-6 octombrie 2024, mandatul a opt judecători ai Curții
de Justiție, și anume domnii Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz,
Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos și Jiří Malenovský și doamna
Alexandra Prechal.
Prin deciziile din 28 februarie 2018, din 13 iunie 2018, din 25 iulie 2018 și din 5 septembrie 2018,
au fost numiți în calitate de judecători la Curtea de Justiție, pentru perioada 7 octombrie 2018-6
octombrie 2024, doamna Lucia Serena Rossi, în locul domnului Antonio Tizzano, domnul Irmantas
Jarukaitis, în locul domnului Egidijus Jarašiūnas, domnul Peter George Xuereb, în locul domnului
Anthony Borg Barthet, și domnul Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, în locul domnului José Luís
da Cruz Vilaça.
Prin decizia din 28 februarie 2018, reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene
au reînnoit, pentru perioada 7 octombrie 2018-6 octombrie 2024, mandatul a doi avocați generali ai
Curții de Justiție, și anume domnii Yves Bot și Maciej Szpunar.
Prin deciziile din 28 februarie 2018 și din 5 septembrie 2018, au fost numiți în calitate de avocați
generali la Curtea de Justiție, pentru perioada 7 octombrie 2018-6 octombrie 2024, domnul
Giovanni Pitruzzella, în locul domnului Paolo Mengozzi, și domnul Gerard Hogan.
Cu ocazia, pe de o parte, a încetării funcțiilor și a plecării domnilor Antonio Tizzano, José Luis da
Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi și Egidijus Jarašiūnas și,
pe de altă parte, a depunerii jurământului și a intrării în funcție a noilor membri ai instituției, în
această zi va avea loc o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Ședința solemnă va fi retransmisă în direct începând de la ora 17.30 pe site-ul care poate fi
accesat la linkul următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae ale noilor membri
Peter George Xuereb
născut în 1954; licențiat în drept al Universității din Malta (1977); Master of Laws al Universității din
Londra (1979); doctor în drept al Universității din Cambridge (1982); titular de curs la Ealing
College of Higher Education (1982-1984); titular de curs la Universitatea din Exeter (1984-1990);
titular principal de curs la Universitatea din Londra, Queen Mary and Westfield College (19901993); consilier juridic în sectorul privat, apoi pe lângă Parlamentul Maltei (1993-2016); profesor și
responsabil al departamentului de drept european și de drept comparat la Universitatea din Malta
(1993-2016); director al Centrului de documentare și de cercetare al Universității din Malta (19932016); președinte al Asociației malteze de drept european; autor a numeroase publicații; judecător
la Tribunalul Uniunii Europene (2016-2018); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8
octombrie 2018.
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Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
născut în 1957; licențiat în drept al Universității din Lisabona (1980); master în drept la
Universitatea din Lisabona (1986); doctor în drept al Universității Nova din Lisabona (2003);
asistent în drept la Universitatea din Lisabona (1981-1986); jurist-lingvist (1986-1987) și jurist
revizor (1987-1990) la Curtea de Justiție; referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță al
Comunităților Europene (1990-1996); profesor invitat la Institutul de studii europene al Universității
Saarului, Germania (1987-1996); coordonator național pentru cauzele privind libera circulație a
persoanelor în spațiul european, Ministerul Afacerilor Externe, Portugalia (1996-1999); membru al
Comitetului K4 al Consiliului și al Grupului central pentru structura de concertare permanentă a
Acordurilor Schengen (1996-1999); asistent și doctorand în drept la Universitatea Nova din
Lisabona (1999-2003); profesor auxiliar de drept la Universitatea Nova din Lisabona (2003-2008);
profesor asociat de drept la Universitatea Nova din Lisabona (2008-2018); membru portughez al
rețelei FreSsco de experți independenți în domeniile liberei circulații a lucrătorilor și coordonării
securității sociale în cadrul Uniunii Europene (2004-2017) și al rețelei academice Odysseus de
studii juridice privind imigrația și azilul în Europa (2004-2018); membru în Consiliul de administrație
al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2015-2018); autor a numeroase
publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.
Lucia Serena Rossi
născută în 1958; licențiată în drept a Universității din Bologna (1982); profesor de dreptul Uniunii
Europene la Universitatea din Bologna; director al Centrului internațional de cercetare a dreptului
European al Universității din Bologna; avocat la Baroul din Bologna; profesor asociat de drept
internațional la Universitatea din Urbino (1997-2000); vicepreședinte al Societății italiene de drept
internațional și de drept al Uniunii Europene (2009-2010); membru al Comitetului de gestiune mixtă
al Școlii sino-europene de drept a Universității chineze pentru științe politice și drept (2011-2013);
reprezentant al guvernului italian pe lângă Comitetul director al Academiei de Drept European
(2015-2018); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8
octombrie 2018.
Gerard Hogan
născut în 1958; licențiat în drept al University College, Dublin (LL.M. în 1981); doctor în drept al
University College, Dublin (LL.D. în 1997); licențiat în drept al University of Pennsylvania (LL.M. în
1982); barrister-at-law al Honorable Society of King’s Inns din Dublin (1984); doctor în drept al
Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); conferențiar în drept la Trinity College, Dublin (1982-2007);
junior counsel la Baroul Irlandei (1987-1997); senior counsel la Baroul Irlandei (1997-2010);
judecător la High Court a Irlandei (2010-2014); judecător la Court of Appeal a Irlandei (2014-2018);
autor a numeroase publicații; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie
2018.
Giovanni Pitruzzella
născut în 1959; licențiat în drept al Universității din Palermo (1982); profesor de drept constituțional
la Universitatea din Palermo; profesor de drept constituțional și de dreptul concurenței la
Universitatea LUISS Guido Carli din Roma; consilier juridic al guvernului italian (1993-1996);
profesor de drept public la Universitatea din Cagliari (1986-1997); președinte al Comisiei pentru
aplicarea statutului special al regiunii Sicilia (1998-2002); consilier juridic al Ministerului Sănătății
italian (2008-2011); membru, apoi președinte al Comisiei pentru garantarea dreptului la grevă în
serviciile publice esențiale (2006-2011); președinte al Autorității italiene de garantare a concurenței
și a pieței (2011-2018); desemnat de președintele Republicii, în aprilie 2013, drept unul dintre cei
zece membri ai Comisiei pentru reforme instituționale, economice și sociale și, în iunie 2013, numit
de prim-ministru membru al grupului de experți care trebuia să propună un proiect de reforme
constituționale; autor a numeroase publicații de drept public, constituțional, administrativ și de
dreptul concurenței; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.
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Irmantas Jarukaitis
născut în 1973; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1992-1997); doctor în drept al
Universității din Vilnius (2008); asistent, profesor asociat al Facultății de Drept a Universității din
Vilnius (1999-2018); șef de secțiune (2002-2003), director general adjunct al departamentului de
drept european din Ministerul Justiției al Lituaniei (2004-2010); judecător la Curtea Administrativă
Supremă a Lituaniei (2010-2018); vicepreședinte al Curții Administrative Supreme a Lituaniei
(2012-2017); președinte interimar al Curții Administrative Supreme a Lituaniei (2015-2017); autor a
numeroase publicații în domeniul dreptului european și constituțional; cofondator și membru al
Asociației lituaniene de drept european; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8
octombrie 2018.
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