Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 10/19
Luxemburgo, 6 de fevereiro de 2019

Audiência solene do Tribunal de Justiça

Imprensa e Informação

Entrada em funções de um novo advogado-geral no Tribunal de Justiça

Por decisão de 1 de fevereiro de 2019, os representantes dos Governos dos Estados-Membros da
União Europeia nomearam Priit Pikamäe advogado-geral no Tribunal de Justiça, para o período
compreendido entre 5 de fevereiro de 2019 e 6 de outubro de 2024, em substituição de Nils Wahl.
Realiza-se hoje uma audiência solene no Tribunal de Justiça por ocasião da cessação de funções
e da partida de Nils Wahl bem como da entrada em funções de Priit Pikamäe.
A audiência solene será transmitida em direto a partir das 12h00 no sítio acessível a partir da
seguinte ligação: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Curriculum vitae de Priit Pikamäe
Nascido em 1973; licenciado em Direito (Universidades de Tartu e de Poitiers); doutor em Direito
(Universidade de Tartu, 2006); diretor da 7.ª Secção do Departamento Consular do Ministério dos
Negócios Estrangeiros da Estónia (1995-1996); diretor do Departamento de Direito Penal no
Ministério da Justiça (1996-2001); juiz no Tribunal de Talin (2001-2002); juiz no Tribunal de
Recurso de Talin (2002-2006); juiz no Supremo Tribunal (2006-2009); presidente da Secção
Criminal do Supremo Tribunal (2010-2013); juiz ad hoc no Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem (2010-2016); presidente do Supremo Tribunal (2013-2019); presidente do Conselho
Responsável pela Administração dos Tribunais de Primeira Instância e dos Tribunais de Recurso
(2013-2019); presidente da Rede de Presidentes de Supremos Tribunais da União Europeia
(2017-2019); professor convidado e membro do Conselho Académico da Faculdade de Direito da
Universidade de Tartu; membro fundador da Associação Estónia de Proteção dos Interesses
Financeiros da União Europeia; membro do Conselho do Fundo de Direito Constitucional junto da
Academia das Ciências da Estónia; membro da Associação Académica de Direito da Estónia;
autor de numerosas publicações; advogado-geral no Tribunal de Justiça desde 6 de fevereiro de
2019.
Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade
do Tribunal de Justiça.
Contacto Imprensa: Cristina López Roca  (+352) 4303 3667.
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