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Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Pers en Voorlichting

Ambtsaanvaarding van een nieuwe advocaat-generaal bij het Hof van Justitie
Plechtige zitting van 6 februari 2019
Bij besluit van 1 februari 2019 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten
de heer Priit Pikamäe, ter vervanging van de heer Nils Wahl, voor de periode van 5 februari 2019
tot en met 6 oktober 2024 benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.
Ter gelegenheid van het einde van de ambtstermijn en het vertrek van de heer Nils Wahl en de
ambtsaanvaarding van de heer Priit Pikamäe, wordt vandaag een plechtige zitting gehouden in het
Hof van Justitie.
De plechtige zitting zal vanaf 12.00 uur live te volgen zijn op de website via de volgende link:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Curriculum vitae van de heer Priit Pikamäe
geboren in 1973; diploma in de rechtsgeleerdheid (universiteiten van Tartu en Poitiers); doctoraat
in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Tartu, 2006); directeur van het 7e bureau van de afdeling
consulaire zaken van het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken (1995-1996); directeur van de
afdeling strafrecht van het ministerie van Justitie (1996-2001); rechter in de rechtbank van Tallinn
(2001-2002); rechter in het hof van beroep van Tallinn (2002-2006); rechter in het
Hooggerechtshof (2006-2009); voorzitter van de strafkamer van het hooggerechtshof (2010-2013);
ad-hocrechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2010-2016); voorzitter van het
hooggerechtshof (2013-2019); voorzitter van de raad die belast is met het beheer van de
rechtbanken en hoven van beroep (2013-2019); voorzitter van het netwerk van voorzitters van de
Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie (2017-2019); gasthoogleraar aan en lid van de
academische raad van de rechtenfaculteit van de universiteit van Tartu; stichtend lid van de Estse
vereniging voor de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie; raadslid van
het fonds constitutioneel recht van de Estse academie van wetenschappen; lid van de
academische vereniging voor Ests recht; auteur van talrijke publicaties; advocaat-generaal bij het
Hof van Justitie sedert 6 februari 2019.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
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