Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 130/2019
V Lucemburku dne 7. října 2019

Slavnostní zasedání Soudního dvora

Tisk a informace

Nástup do funkce dvou nových členů Soudního dvora

Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2019 byl p. Niilo Jääskinen jmenován soudcem Soudního dvora na
období od 7. října 2019 do 6. října jako nástupce p. Allana Rosase.
Rozhodnutím ze dne 10. července 2019 byl p. Nils Wahl jmenován soudcem Soudního dvora na
období od 7. října 2019 do 6. října 2024 jako nástupce p. Carla Gustava Fernlunda.
U příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Allana Rosase a p. Carla Gustava Fernlunda a složení
slibu a nástupu do funkce p. Niila Jääskinena a p. Nilse Wahla se dnešního dne bude v sídle
Soudního dvora Evropské unie konat slavnostní zasedání.
Přímý přenos slavnostního zasedání bude dostupný od 18:00 hodin na následující stránce:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Životopisy nových členů
Niilo Jääskinen
narozen v roce 1958; diplom v oboru právo (1980), diplom „magister" v oboru právo (1982),
doktorát (2008) na univerzitě v Helsinkách (Finsko); lektor na univerzitě v Helsinkách (1980–1986);
referendář a soudce dočasně přidělený k soudu prvního stupně v Rovaniemi, Finsko (1983–1984);
právní poradce (1987–1989), poté vedoucí oddělení evropského práva na ministerstvu
spravedlnosti, Finsko (1990–1995); právní poradce na ministerstvu zahraničních věcí, Finsko
(1989–1990); poradce a tajemník pro evropské záležitosti Velkého výboru finského parlamentu
(1995–2000); dočasně přidělený soudce (červenec 2000 – prosinec 2002), poté soudce (leden
2003 – září 2009) Nejvyššího správního soudu (Finsko); odpovědný za právní a ústavní otázky při
jednáních o přistoupení Finské republiky k Evropské unii; generální advokát Soudního dvora od
7. října 2009 do 7. října 2015; soudce Nejvyššího správního soudu (2015–2019); místopředseda
Nejvyššího správního soudu (2018–2019); soudce Soudního dvora od 7. října 2019.
Nils Wahl
narozen v roce 1961; doktor práv, univerzita ve Stockholmu, Švédsko (1995); hostující profesor
(docent) a vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské právo (1995); profesor evropského práva,
univerzita ve Stockholmu (2001); generální ředitel vzdělávací nadace (1993–2004); předseda
švédského sdružení pro studium práva Společenství (Nätverket för europarättslig forskning)
(2001–2006); člen Rady pro otázky hospodářské soutěže, Švédsko (Rådet för konkurrensfrågor)
(2001–2006); soudce Tribunálu (2006–2012); generální advokát Soudního dvora od 28. listopadu
2012 do 6. února 2019; soudce Soudního dvora od 7. října 2019.
Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
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