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Euroopa Kohtu pidulik istung

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Kohtu kahe uue liikme ametisseastumine

30. jaanuari 2019. aasta otsusega nimetati Euroopa Kohtu kohtunikuks
7. oktoobrist 2019 kuni 6. oktoobrini 2021 Niilo Jääskinen, Allan Rosase asemele.

ajavahemikuks

10. juuli 2019. aasta otsusega nimetati Euroopa Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 7. oktoobrist
2019 kuni 6. oktoobrini 2024 Nils Wahl, Carl Gustav Fernlundi asemele.
Seoses ühelt poolt Allan Rosase ja Carl Gustav Fernlundi ametist lahkumise ning teiselt poolt Niilo
Jääskineni ja Nils Wahli ametivande andmise ja ametisse astumisega toimub Euroopa Liidu
Kohtus täna pidulik istung.
Piduliku istungi otseülekanne algab kl 18:00 järgneva lingi kaudu avaneval veebisaidil:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Uute liikmete elulookirjeldused
Niilo Jääskinen
Sündinud 1958; õigusteaduste diplom (1980), õigusteaduste litsentsiaat (1982) ja Helsinki Ülikooli
(Soome) doktorikraad (2008); Helsinki Ülikooli õppejõud (1980−1986); nõunik ja ajutine liige
Rovaniemi (Soome) esimese astme kohtus (1983−1984); Soome justiitsministeeriumi õigusnõunik
(1987−1989), seejärel Euroopa õiguse osakonna juhataja (1990−1995); Soome välisministeeriumi
õigusnõunik (1989−1990); Soome parlamendi suurkomisjoni Euroopa Liidu asjade nõunik ja
sekretär (1995−2000); Soome kõrgeima halduskohtu ajutine liige (juuli 2000−detsember 2002),
seejärel kõrgema halduskohtu liige (jaanuar 2003−september 2009); õiguslike ja institutsiooniliste
küsimuste eest vastutav isik Soome Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel; Euroopa
Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2009 kuni 7. oktoobrini 2015; Soome kõrgeima halduskohtu
liige (2015–2019); Soome kõrgeima halduskohtu asepresident (2018–2019); Euroopa Kohtu
kohtunik alates 7. oktoobrist 2019.
Nils Wahl
Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (Rootsi) (1995); dotsent ja Euroopa
õiguse Jean Monnet’ õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001);
haridussihtasutuse direktor (1993–2004); Nätverket för europarättslig forskning’u (Rootsi Euroopa
õiguse uuringute võrk) juhataja (2001–2006); Rådet för konkurrensfrågor’i (konkurentsiküsimuste
nõukogu, Rootsi) liige (2001–2006); Üldkohtu kohtunik alates (2006–2012); Euroopa Kohtu
kohtujurist alates 28. novembrist 2012 kuni 6. veebruarini 2019; Euroopa Kohtu kohtunik alates
7. oktoobrist 2019.
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