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A Bíróság ünnepélyes ülése

Sajtó és Tájékoztatás

Két új tag hivatalba lépése a Bíróságon

A tagállamok kormányainak képviselői 2019. január 30-i határozatukkal a 2019. október 7-től 2021.
október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság bírájává nevezték ki Allan Rosas helyére Niilo Jääskinent.
A tagállamok kormányainak képviselői 2019. július 10-i határozatukkal a 2019. október 7-től 2024.
október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság bírájává nevezték ki Carl Gustav Fernlund helyére Nils
Wahlt.
Az Európai Unió Bírósága a mai napon a székhelyén ünnepélyes ülést tart egyrészt Allan Rosas
és Carl Gustav Fernlund megbízatásának megszűnése és távozása, másrészt pedig Niilo
Jääskinen és Nils Wahl eskütétele és hivatalba lépése alkalmából.
Az ünnepélyes ülésről 18 órától élő közvetítés látható a következő linken keresztül elérhető
oldalon: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Az új tagok életrajzai
Niilo Jääskinen
Született 1958-ban; jogi diploma (1980); jogi Master-képzés (1982) és doktori fokozat a Helsinki
Egyetemen, Finnország (2008); előadásokat tart a Helsinki egyetemen (1980-1986); a rovaniemi
elsőfokú bíróság (Finnország) jogi referense és ideiglenes bírája (1983-1984); a finn Igazságügyi
Minisztérium jogtanácsosa (1987-1989), majd európai jogi osztályának vezetője (1990-1995); a
finn Külügyminisztérium jogtanácsosa (1989-1990); a finn parlament Nagybizottságának európai
ügyekért felelős tanácsosa és titkára (1995–2000); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság
(Finnország) ideiglenes bírája (2000. júliustól 2002. decemberig), majd bírája (2003. januártól
2009. szeptemberig); a jogi és intézményi kérdések felelőse a Finn Köztársaság Európai Unióhoz
való csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokon; 2009. október 7-től 2015. október 7-ig a
Bíróság főtanácsnoka; a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság bírája (2015-2019); a Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság elnökhelyettese (2018-2019); 2019. október 7-től a Bíróság bírája.
Nils Wahl
Született 1961-ben; jogi doktorátus, Stockholmi Egyetem, Svédország (1995); docens és az
európai jog Jean Monet professzora (1995); az európai jog professzora, Stockholmi Egyetem
(2001); egy oktatási alapítvány főigazgatója (1993-2004); a Nätverket för europarättslig forskning
(közösségi jogi kutatási hálózat) elnevezésű svéd egyesület elnöke (2001-2006); a Rådet för
konkurrensfrågor (versenyjogi kérdésekért felelős tanács, Svédország) tagja (2001-2006); a
Törvényszék bírája (2006-2012); 2012. november 28-tól 2019. február 6-ig a Bíróság
főtanácsnoka; 2019. október 7-től a Bíróság bírája.
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