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Tiesas svinīgā sēde

Prese un informācija

Divu jaunu Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu stāšanās amatā

Ar 2019. gada 30. janvāra lēmumu par Tiesas tiesnesi uz laikposmu no 2019. gada 7. oktobra līdz
2021. gada 6. oktobrim ir iecelts Niilo Jääskinen, kurš nomaina amatā Allan Rosas.
Ar 2019. gada 10. jūlija lēmumu par Tiesas tiesnesi uz laikposmu no 2019. gada 7. oktobra līdz
2021. gada 6. oktobrim ir iecelts Nils Wahl, kurš nomaina amatā Carl Gustav Fernlund.
Tā kā, pirmkārt, Allan Rosas un Carl Gustav Fernlund beidz pildīt amata pienākumus un, otrkārt,
Niilo Jääskinen un Nils Wahl nodod zvērestu un stājas amatā, šodien Eiropas Savienības Tiesas
mītnes vietā notiks svinīgā sēde.
Svinīgā sēde, sākot no plkst. 18.00, tiks pārraidīta
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Jauno tiesnešu curricula vitae
Niilo Jääskinen
Dzimis 1958. gadā; diploms tiesību zinātnēs (1980); padziļināto tiesību zinātņu studiju diploms
(1982); Helsinku Universitātes (Somija) doktora grāds (2008); Helsinku Universitātes pasniedzējs
(1980–1986); Rovaniemi pirmās instances tiesas (Somija) tiesneša palīgs un pagaidu tiesnesis
(1983–1984); Tieslietu ministrijas juridiskais padomnieks (1987–1989), pēc tam Tieslietu ministrijas
Eiropas tiesību nodaļas vadītājs (1990–1995); Somijas Ārlietu ministrijas juridiskais padomnieks
(1989–1990); padomnieks un sekretārs Eiropas lietās Somijas Parlamenta Lielajā komitejā (1995–
2000); Somijas Augstākās administratīvās tiesas pagaidu tiesnesis (no 2000. gada jūlija līdz
2002. gada decembrim), pēc tam tiesnesis (no 2003. gada janvāra līdz 2009. gada septembrim);
atbildīgais par juridiskajiem un institucionālajiem jautājumiem sarunās par Somijas Republikas
pievienošanos Eiropas Savienībai; no 2009. gada 7. oktobra līdz 2015. gada 7. oktobrim – Tiesas
ģenerāladvokāts; Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (2015–2019); Augstākās
administratīvās tiesas priekšsēdētāja vietnieks (2018–2019); kopš 2019. gada 7. oktobra – Tiesas
tiesnesis.
Nils Wahl
Dzimis 1961. gadā; tiesību zinātņu doktors, Stokholmas universitāte (Zviedrija) (1995); asociētais
profesors (docents) un Žana Monē profesūras Eiropas tiesībās profesors (1995); Eiropas tiesību
profesors, Stokholmas universitāte (2001); izglītības fonda ģenerāldirektors (1993–2004);
Zviedrijas Eiropas tiesību pētniecības tīkla apvienības (Nätverket för europarättslig forskning)
priekšsēdētājs (2001–2006); Konkurences tiesību jautājumu padomes (Rådet för
konkurrensfrågor) loceklis (2001–2006); Vispārējās tiesas tiesnesis (2006–2012); no 2012. gada
28. novembra līdz 2019. gada 6. februārim – Tiesas ģenerāladvokāts; kopš 2019. gada
7. oktobra – Tiesas tiesnesis.
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