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Slavnostna seja Sodišča

Mediji in informacije

Delna zamenjava in nastop funkcije šestih novih članov Sodišča

Predstavniki vlad držav članic Evropske unije so s sklepom z dne 28. februarja 2018 obnovili
mandat osmih sodnikov Sodišča za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024, in sicer
Alexandra Arabadjieva, Jeana-Clauda Bonichota, Thomasa von Danwitza, Carla Gustava
Fernlunda, Egilsa Levitsa, Constantinosa Lycourgosa, Jiříja Malenovskega in Alexandre Prechal.
S sklepi z dne 28. februarja 2018, 13. junija 2018, 25. julija 2018 in 5. septembra 2018 so bili za
sodnike Sodišča za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024 imenovani Lucia Serena Rossi
namesto Antonia Tizzana, Irmantas Jarukaitis namesto Egidijusa Jarašiūnasa, Peter George
Xuereb namesto Anthonyja Borga Bartheta in Nuno José Cardoso da Silva Piçarra namesto Joséja
Luísa da Cruza Vilaçe.
Predstavniki vlad držav članic Evropske unije so s sklepom z dne 28. februarja 2018 obnovili
mandat dveh generalnih pravobranilcev Sodišča za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra
2024, in sicer Yvesa Bota in Macieja Szpunarja.
S sklepoma z dne 28. februarja 2018 in 5. septembra 2018 sta bila za generalna pravobranilca
Sodišča za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024 imenovana Giovanni Pitruzzella
namesto Paola Mengozzija in Gerard Hogan.
Ob prenehanju funkcije in odhodu Antonia Tizzana, Joséja Luísa da Cruza Vilaçe, Melchiorja
Watheleta, Anthonyja Borga Bartheta, Paola Mengozzija in Egidijusa Jarašiūnasa ter ob prisegi in
nastopu funkcije novih članov institucije bo danes na sedežu Sodišča Evropske unije potekala
slavnostna seja.
Neposredni prenos slavnostne seje bo potekal od 17.30 na spletnem mestu, ki je dostopno na tej
povezavi: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Življenjepisi novih članov
Peter George Xuereb
Rojen leta 1954; diploma iz prava z univerze na Malti (1977); Master of Laws univerze v Londonu
(1979); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Cambridgeu (1982); predavatelj na Ealing College
of Higher Education (1982–1984); predavatelj na univerzi v Exetru (1984–1990); glavni predavatelj
na univerzi v Londonu, Queen Mary and Westfield College (1990–1993); pravni svetovalec v
zasebnem sektorju, nato pravni svetovalec pri malteškem parlamentu (1993–2016); profesor in
predstojnik oddelka za evropsko in primerjalno pravo na univerzi na Malti (1993–2016); direktor
dokumentacijskega in raziskovalnega središča na univerzi na Malti (1993–2016); predsednik
malteškega društva za evropsko pravo; avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču
(2016–2018); sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2018.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
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Rojen leta 1957; diploma iz prava z univerze v Lizboni (1980); magisterij iz prava z univerze v
Lizboni (1986); doktorat iz pravnih znanosti z univerze Nova v Lizboni (2003); asistent prava na
univerzi v Lizboni (1981–1986); pravnik lingvist (1986–1987) in pravnik revizor (1987–1990) na
Sodišču; strokovni sodelavec na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti (1990–1996); gostujoči
profesor na inštitutu za evropske študije univerze v Saarlandu, Nemčija (1987–1996); nacionalni
koordinator za zadeve glede prostega gibanja oseb v evropskem prostoru, ministrstvo za zunanje
zadeve, Portugalska (1996–1999); član odbora Sveta K4 in Osrednje skupine strukture za stalno
posvetovanje glede schengenskih sporazumov (1996–1999); asistent in doktorand pravnih
znanosti na univerzi Nova v Lizboni (1999–2003); pomožni profesor prava na univerzi Nova v
Lizboni (2003–2008); pridruženi profesor prava na univerzi Nova v Lizboni (2008–2018);
portugalski član mreže FreSsco, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov s področij prostega
gibanja delavcev in koordinacije socialne varnosti v Evropski uniji (2004–2017), ter akademske
mreže za pravne študije o priseljevanju in azilu v Evropi „Odysseus“ (2004–2018); član upravnega
odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice (2015–2018); avtor številnih publikacij; sodnik
na Sodišču od 8. oktobra 2018.
Lucia Serena Rossi
Rojena leta 1958; diploma iz prava z univerze v Bologni (1982); profesorica prava Evropske unije
na univerzi v Bologni; direktorica mednarodnega centra za raziskave na področju evropskega
prava na univerzi v Bologni; odvetnica pri odvetniški zbornici v Bologni; pridružena profesorica
mednarodnega prava na univerzi v Urbinu (1997–2000); podpredsednica italijanskega društva za
mednarodno pravo in pravo Evropske unije (2009–2010); članica mešanega upravnega odbora
kitajsko-evropske šole prava na kitajski univerzi za politične vede in pravo (2011–2013);
predstavnica italijanske vlade pri upravnem odboru akademije za evropsko pravo (2015–2018);
avtorica številnih publikacij; sodnica na Sodišču od 8. oktobra 2018.
Gerard Hogan
Rojen leta 1958; diploma iz prava z University College, Dublin (LL.M. leta 1981); doktorat iz
pravnih znanosti z University College, Dublin (LL.D. leta 1997); diploma iz prava z univerze v
Pensilvaniji (LL.M. leta 1982); barrister-at-law pri Honorable Society of King’s Inns v Dublinu
(1984); doktor pravnih znanosti na Trinity College, Dublin (Ph.D. leta 2001); predavatelj prava na
Trinity College, Dublin (1982–2007); svetovalec pri odvetniški zbornici Irske (1987–1997); višji
svetovalec pri odvetniški zbornici Irske (1997–2010); sodnik na irskem High Court (2010–2014);
sodnik na irskem Court of Appeal (2014–2018); avtor številnih publikacij; generalni pravobranilec
na Sodišču od 8. oktobra 2018.
Giovanni Pitruzzella
Rojen leta 1959; diploma iz prava z univerze v Palermu (1982); profesor ustavnega prava na
univerzi v Palermu; profesor ustavnega prava in konkurenčnega prava na univerzi LUISS Guido
Carli v Rimu; pravni svetovalec italijanske vlade (1993–1996); profesor javnega prava na univerzi v
Cagliariju (1986–1997); predsednik komisije za izvajanje posebnega položaja regije Sicilije (1998–
2002); pravni svetovalec italijanskega ministrstva za zdravje (2008–2011); član in nato predsednik
komisije za zagotovitev pravice do stavke v ključnih javnih službah (2006–2011); predsednik
italijanskega organa za varstvo konkurence in trga (2011–2018); aprila 2013 imenovan s strani
predsednika republike v svet desetih modrecev komisije za institucionalne, ekonomske in socialne
reforme ter junija istega leta imenovan s strani predsednika vlade za člana skupine strokovnjakov,
pozvanih k predložitvi osnutka ustavnih sprememb; avtor številnih publikacij s področja javnega
prava, ustavnega prava, upravnega prava in konkurenčnega prava; generalni pravobranilec na
Sodišču od 8. oktobra 2018.
Irmantas Jarukaitis
Rojen leta 1973; diploma iz prava z univerze v Vilni (1992–1997); doktorat iz pravnih znanosti z
univerze v Vilni (2008); asistent in pridruženi profesor na pravni fakulteti univerze v Vilni (1999–
2018); vodja oddelka (2002–2003), namestnik generalnega direktorja oddelka za evropsko pravo
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pri ministrstvu za pravosodje Litve (2004–2010); sodnik na vrhovnem upravnem sodišču Litve
(2010–2018); podpredsednik vrhovnega upravnega sodišča Litve (2012–2017); vršilec dolžnosti
predsednika vrhovnega upravnega sodišča Litve (2015–2017); avtor številnih publikacij s področja
evropskega in ustavnega prava; soustanovitelj in član litovskega društva za evropsko pravo;
sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2018.
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