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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 130/2019
U Luxembourgu 7. listopada 2019.

Svečana sjednica Suda

Mediji i informiranje

Stupanje na dužnost dvaju novih članova Suda

Odlukom od 30. siječnja 2019. Niilo Jääskinen imenovan je za suca Suda, u zamjenu za Allana
Rosasa, za razdoblje od 7. listopada 2019. do 6. listopada 2021.
Odlukom od 10. srpnja 2019. Nils Wahl imenovan je za suca Suda, u zamjenu za Carla Gustava
Fernlunda, za razdoblje od 7. listopada 2019. do 6. listopada 2024.
Povodom, s jedne strane, prestanka obnašanja dužnosti i odlaska Allana Rosasa i Carla Gustava
Fernlunda i, s druge strane, polaganja prisege i stupanja na dužnost Niila Jääskinena i Nilsa
Wahla, svečana sjednica bit će održana danas u sjedištu Suda Europske unije.
Svečana sjednica prenosit će se uživo od 18 sati na internetskoj stranici dostupnoj putem sljedeće
poveznice: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Životopisi novih članova
Niilo Jääskinen
rođen 1958.; diploma iz prava (1980.), magisterij iz pravnih znanosti (1982.), doktorat na
Sveučilištu u Helsinkiju, Finska (2008.); predavač na Sveučilištu u Helsinkiju (1980. – 1986.);
sudski savjetnik i privremeni sudac na prvostupanjskom sudu u Rovaniemiju, Finska (1983. –
1984.); pravni savjetnik (1987. – 1989.), zatim voditelj odjela za europsko pravo (1990. – 1995.) u
Ministarstvu pravosuđa, Finska; pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova, Finska (1989. –
1990.); savjetnik i tajnik za europska pitanja u Velikom odboru finskog parlamenta (1995. – 2000.);
privremeni sudac (srpanj 2000. – prosinac 2002.), zatim sudac (siječanj 2003. – rujan 2009.) na
Visokom upravnom sudu, Finska; zadužen za pravna i institucionalna pitanja u pregovorima za
pristupanje Republike Finske Europskoj uniji; nezavisni odvjetnik na Sudu od 7. listopada 2009. do
7. listopada 2015.; sudac na Visokom upravnom sudu (2015. – 2019.); potpredsjednik Visokog
upravnog suda (2018. – 2019.); sudac na Sudu od 7. listopada 2019.
Nils Wahl
rođen 1961.; doktorat iz pravnih znanosti, Sveučilište u Stockholmu, Švedska (1995.), izvanredni
profesor (docent) i predstojnik katedre Jean Monnet za europsko pravo (1995.), profesor
europskog prava, Sveučilište u Stockholmu (2001.); glavni direktor obrazovne fondacije (1993. –
2004.); predsjednik švedske udruge Nätverket för europarättslig forskning (Mreža za istraživanje
prava Zajednica) (2001. – 2006.); član Rådet för konkurrensfrågor (Vijeće za pravo tržišnog
natjecanja, Švedska) (2001. – 2006.); sudac na Općem sudu (2006. – 2012.); nezavisni odvjetnik
na Sudu od 28. studenoga 2012. do 6. veljače 2019.; sudac na Sudu od 7. listopada 2019.
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