Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 10/19
Люксембург, 6 февруари 2019 г.

Служба „Преса и
информация“

Тържествено съдебно заседание на Съда

Встъпване в длъжност на нов генерален адвокат в Съда
Тържествено съдебно заседание на 6 февруари 2019 г.
С решение от 1 февруари 2019 г. представителите на правителствата на държавите —
членки на Европейския съюз, назначиха г-н Priit Pikamäe на мястото на г-н Nils Wahl за
генерален адвокат в Съда за периода от 5 февруари 2019 г. до 6 октомври 2024 г.
Днес ще се проведе тържествено заседание на Съда по повод, от една страна,
прекратяването на функциите и напускането на г-н Nils Wahl, и от друга, встъпването в
длъжност на г-н Priit Pikamäe.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 12,00 ч. на следния интернет
адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Автобиография на г-н Priit Pikamäe

Роден през 1973 г.; завършил право (университети в Тарту и Поатие); доктор по право
(университета в Тарту, 2006); директор на 7. отделение на Консулския отдел на
Министерството на външните работи, Естония (1995-1996); директор на отдела по
наказателно право на Министерство на правосъдието (1996-2001); съдия в Талинския
градски съд (2001-2002); съдия в Апелативния съд на Талин (2002—2006); съдия във
Върховния съд (2006-2009); председател на наказателния състав на Върховния съд (20102013); съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека (2010-2016); председател на
Върховния съд (2013-2019); председател на Съвета за административно управление на
първоинстанционните и апелативните съдилища (2013-2019); председател на Мрежата на
председателите на върховните съдилища в Европейския съюз (2017-2019); гостуващ
професор и член на академичния съвет на Юридическия факултет на университета в Тарту;
член учредител на Естонската асоциация за защита на финансовите интереси на
Европейския съюз; член на Съвета на Фонда за Конституционно право към Естонската
академия на науките; член на Естонската академична правна асоциация; автор на
многобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 6 февруари 2019 г.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
За допълнителна информация се свържете с Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293
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