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Iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis

Spauda ir informacija

Naujų Teisingumo Teismo narių kadencijos pradžia

2019 m. sausio 30 d. sprendimu Teisingumo Teismo teisėju laikotarpiui nuo 2019 m. spalio 7 d. iki
2021 m. spalio 6 d. buvo paskirtas Niilo Jääskinen, pakeisiantis teisėją Allan Rosas.
2019 m. liepos 10 d. sprendimu Teisingumo Teismo teisėju laikotarpiui nuo 2019 m. spalio 7 d. iki
2024 m. spalio 6 d. buvo paskirtas Nils Wahl, pakeisiantis teisėją Carl Gustav Fernlund.

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinėje vyks iškilmingas posėdis,
skirtas pažymėti, pirma, teisėjų Allan Rosas ir Carl Gustav Fernlund kadencijos pabaigai ir,
antra, teisėjų Niilo Jääskinen ir Nils Wahl priesaikai ir pareigų ėjimo pradžiai.
Iškilmingas posėdis bus tiesiogiai transliuojamas nuo 18.00 val. interneto svetainėje, į kurią galima
patekti paspaudus šią nuorodą: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Naujų narių gyvenimo aprašymai
Niilo Jääskinen
gimė 1958 m.; Helsinkio (Suomija) universiteto teisės diplomas (1980 m.), trečiosios pakopos
teisės studijų diplomas (1982 m.), teisės mokslų daktaras (2008 m.); Helsinkio universiteto
dėstytojas (1980–1986 m.); teisės referentas Rovaniemio (Suomija) pirmosios instancijos teisme ir
šio teismo laikinasis teisėjas (1983–1984 m.); Suomijos teisingumo ministerijos patarėjas teisės
klausimais (1987–1989 m.), vėliau – Europos teisės skyriaus vadovas (1990–1995 m.); Suomijos
užsienio reikalų ministerijos patarėjas teisės klausimais (1989–1990 m.); Suomijos Parlamento
Didžiosios komisijos sekretorius ir patarėjas Europos klausimais (1995–2000 m.); Suomijos
Vyriausiojo administracinio teismo laikinasis teisėjas (2000 m. liepos mėn.–2002 m. gruodžio
mėn.), vėliau – teisėjas (2003 m. sausio mėn.–2009 m. rugsėjo mėn.); vykstant deryboms dėl
Suomijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą – už teisės ir institucinius klausimus atsakingas
asmuo; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2009 m. spalio 7 d. iki 2015 m. spalio 7 d.;
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2015–2019 m.); Vyriausiojo administracinio teismo
pirmininko pavaduotojas (2018–2019 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2019 m. spalio 7 d.

Nils Wahl
gimė 1961 m.; Stokholmo (Švedija) universiteto teisės mokslų daktaras (1995 m.); Žano Monė
Europos teisės katedros asocijuotasis dėstytojas (docentas) ir vedėjas (1995 m.); Stokholmo
universiteto Europos teisės dėstytojas (2001 m.); Mokymo fondo generalinis direktorius (1993–
2004 m.); Švedijos asociacijos Nätverket för europarättslig forskning (Bendrijos teisės tyrimų
tinklas) pirmininkas (2001–2006 m.); Rådet för konkurrensfrågor (Švedijos konkurencijos teisės
taryba) narys (2001–2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas (2006–2012 m.); Teisingumo Teismo
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generalinis advokatas nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. vasario 6 d.; Teisingumo Teismo
teisėjas nuo 2019 m. spalio 7 d.
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