
www.curia.europa.eu 

Tlač a informácie 

Súdny dvor Európskej únie 

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 150/2018 

V Luxemburgu 8. októbra 2018 

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora 

 

Čiastočná obmena a nástup šiestich nových členov Súdneho dvora do funkcie 

 

Zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie rozhodnutím z 28. februára 2018 obnovili na 
obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 mandát ôsmim sudcom Súdneho dvora, ktorými sú 
Alexander Arabadžiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils 
Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský a Alexandra Prechal. 

Rozhodnutiami z 28. februára 2018, 13. júna 2018, 25. júla 2018 a 5. septembra 2018 boli do 
funkcie sudcov Súdneho dvora na obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 vymenovaní 
Lucia Serena Rossi, ktorá nahradí Antonia Tizzana, Irmantas Jarukaitis, ktorý nahradí Egidijusa 
Jarašiūnasa, Peter George Xuereb, ktorý nahradí Anthonyho Borg Bartheta a Nuno José Cardoso 
da Silva Piçarra, ktorý nahradí Josého Luísa da Cruz Vilaça. 

Zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie rozhodnutím z 28. februára 2018 obnovili na 
obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 mandát dvom generálnym advokátom Súdneho 
dvora, konkrétne Yves Botovi a Maciejovi Szpunarovi. 

Rozhodnutiami z 28. februára 2018 a 5. septembra 2018 boli do funkcie generálnych advokátov 
Súdneho dvora na obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 vymenovaní Giovanni 
Pitruzzella, ktorý nahradí Paola Mengozziho, a Gerard Hogan. 

V tento deň sa v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie bude konať slávnostné zasadnutie 
jednak pri príležitosti ukončenia funkcie a odchodu Antonia Tizzana, José Luisa da Cruz Vilaça, 
Melchiora Watheleta, Anthonyho Borg Bartheta, Paola Mengozziho a Egidijusa Jarašiūnasa 
a jednak pri príležitosti zloženia sľubu a nástupu nových členov inštitúcie do funkcie. 

Priamy prenos zo slávnostného zasadnutia bude možné sledovať od 17.30 hod. na internetovej 
stránke: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

Životopisy nových členov 

Peter George Xuereb 

narodený v roku 1954; diplom z práva získal na Maltskej univerzite (1977); Master of Laws na 
Londýnskej univerzite (1979); doktor práv na Cambridgeskej univerzite (1982); prednášajúci na 
Ealing College of Higher Education (1982 – 1984); prednášajúci na Exeterskej univerzite (1984 – 
1990); hlavný prednášajúci na Londýnskej univerzite a na Queen Mary and Westfield College 
(1990 – 1993); právny poradca v súkromnom sektore a neskôr v maltskom parlamente (1993 – 
2016); profesor a vedúci katedry európskeho a porovnávacieho práva na Maltskej univerzite (1993 
– 2016); riaditeľ centra dokumentácie a výskumu na Maltskej univerzite (1993 – 2016); predseda 
maltskej asociácie európskeho práva; autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu (2016 – 
2018); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018. 
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Nuno José Cardoso da Silva Piçarra 

narodený v roku 1957; diplom z práva získal na Lisabonskej univerzite (1980); master v oblasti 
právo na Lisabonskej univerzite (1986); doktor práv na Novej Lisabonskej univerzite (2003); právny 
asistent na Lisabonskej univerzite (1981 – 1986); právnik lingvista (1986 – 1987) a právnik revízor 
(1987 – 1990) na Súdnom dvore; referendár na Súde prvého stupňa (1990 – 1996); hosťujúci 
profesor na katedre európskych štúdií na Sárskej univerzite, Nemecko (1987 – 1996); národný 
koordinátor pre voľný pohyb osôb v európskom priestore na Ministerstve zahraničných vecí, 
Portugalsko (1996 – 1999); člen výboru Rady K4 a Centrálnej skupiny pre stálu konzultačnú 
štruktúru Schengenských dohôd (1996 – 1999); asistent a doktorand práva na Novej 
Lisabonskej univerzite (1999 – 2003); vyučujúci práva na Novej Lisabonskej univerzite (2003 – 
2008); docent práva na Novej Lisabonskej univerzite (2008 – 2018); portugalský člen siete 
právnych expertov FreSsco v oblasti voľného pohybu pracovníkov a koordinácie sociálneho 
zabezpečenia v rámci Európskej únie (2004 – 2017) a akademickej siete Odysseus pre právne 
štúdie o prisťahovalectve a azyle v Európe (2004 – 2018); člen správnej rady Agentúry 
Európskej únie pre základné práva (2015 – 2018); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho 
dvora od 8. októbra 2018. 

Lucia Serena Rossi 

narodená v roku 1958; diplom z práva získala na Bolonskej univerzite (1982); profesorka práva 
Európskej únie na Bolonskej univerzite; riaditeľka Medzinárodného centra pre výskum európskeho 
práva na Bolonskej univerzite; advokátka Bolonskej advokátskej komory; docentka 
medzinárodného práva na Urbinskej univerzite (1997 – 2000); podpredsedníčka talianskeho 
združenia medzinárodného práva a práva Európskej únie (2009 – 2010); členka spoločného 
riadiaceho výboru Čínsko-európskej školy práva na čínskej univerzite politológie a práva (2011 – 
2013); zástupkyňa talianskej vlády na riadiacom výbore Akadémie európskeho práva (2015 – 
2018); autorka mnohých publikácií; sudkyňa Súdneho dvora od 8. októbra 2018. 

Gerard Hogan 

narodený v roku 1958; diplom z práva získal na University College, Dublin (LL.M. v roku 1981); 
doktor práv na University College, Dublin (LL.D. v roku 1997); diplom z práva na University of 
Pennsylvania (LL.M. v roku 1982); barrister-at-law na Honorable Society of King’s Inns v Dubline 
(1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); prednášajúci v odbore právo na Trinity 
College, Dublin (1982 – 2007); junior counsel v Írskej advokátskej komore (1987 – 1997); senior 
counsel v Írskej advokátskej komore (1997 – 2010); sudca na High Court, Írsko (2010 – 2014); 
sudca na Court of Appeal, Írsko (2014 – 2018); autor mnohých publikácií; generálny advokát 
Súdneho dvora od 8. októbra 2018. 

Giovanni Pitruzzella 

narodený v roku 1959; diplom z práva získal na univerzite v Palerme (1982); profesor ústavného 
práva na univerzite v Palerme; profesor ústavného práva a práva hospodárskej súťaže na 
univerzite LUISS Guido Carli v Ríme; právny poradca talianskej vlády (1993 – 1996); profesor 
verejného práva na univerzite v Cagliari (1986 – 1997); predseda komisie na uplatnenie 
osobitného štatútu regiónu Sicílie (1998 – 2002); právny poradca talianskeho ministerstva 
zdravotníctva (2008 – 2011); člen, neskôr predseda komisie na zabezpečenie práva na štrajk 
v hlavných verejných službách (2006 – 2011); predseda talianskeho Úradu na zabezpečenie 
hospodárskej súťaže a trhu (2011 – 2018); vymenovaný prezidentom Republiky v apríli 2013 ako 
jeden z desiatich expertov komisie pre inštitucionálne, hospodárske a sociálne reformy a v júni 
toho roku vymenovaný predsedom vlády ako člen skupiny expertov poverenej návrhom projektu 
ústavných reforiem; autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 8. októbra 
2018. 
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Irmantas Jarukaitis 

narodený v roku 1973; diplom z práva získal na Vilniuskej univerzite (1992 – 1997); doktor práv na 
Vilniuskej univerzite (2008); asistent, docent na právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1999 – 
2018); vedúci oddelenia (2002 – 2003), zastupujúci generálny riaditeľ oddelenia európskeho práva 
na litovskom ministerstve spravodlivosti (2004 – 2010); sudca litovského Najvyššieho správneho 
súdu (2010 – 2018); podpredseda litovského Najvyššieho správneho súdu (2012 – 2017); 
vykonávajúci predseda litovského Najvyššieho správneho súdu (2015 – 2017); autor mnohých 
publikácií v oblasti európskeho a ústavného práva; spoluzakladateľ a člen litovského združenia 
európskeho práva; sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018. 
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