Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 130/2019
Luxemburgo, 7 de outubro de 2019

Imprensa e Informação

Audiência solene do Tribunal de Justiça

Entrada em funções de dois novos membros do Tribunal de Justiça

Por decisão de 30 de janeiro de 2019, Niilo Jääskinen foi nomeado juiz no Tribunal de Justiça,
para o período compreendido entre 7 de outubro de 2019 e 6 de outubro de 2021, em substituição
de Allan Rosas.
Por decisão de 10 de julho de 2019, Nils Wahl foi nomeado juiz no Tribunal de Justiça, para o
período compreendido entre 7 de outubro de 2019 e 6 de outubro de 2024, em substituição de
Carl Gustav Fernlund.
Por ocasião, por um lado, da cessação de funções e da saída de Allan Rosas e de Carl Gustav
Fernlund, e, por outro, da prestação de juramento e da entrada em funções de Niilo Jääskinen e
de Nils Wahl, realiza-se hoje uma audiência solene na sede do Tribunal de Justiça da União
Europeia.
A audiência solene será transmitida em direto a partir das 18h00 no sítio acessível a partir da
seguinte ligação: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae dos novos Membros
Niilo Jääskinen
Nascido em 1958; licenciado em Direito (1980), diploma de estudos avançados em Direito (1982)
e doutoramento pela Universidade de Helsínquia, Finlândia (2008); encarregado de curso na
Universidade de Helsínquia (1980-1986); referendário e juiz temporário no Tribunal de Primeira
Instância de Rovaniemi, Finlândia (1983-1984); consultor jurídico (1987-1989), e, posteriormente,
chefe da secção de Direito Europeu (1990-1995) do Ministério da Justiça, Finlândia; consultor
jurídico no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Finlândia (1989-1990); consultor e secretário
para os Assuntos Europeus na Grande Comissão do Parlamento Finlandês (1995-2000); juiz
temporário (julho de 2000-dezembro de 2002) e, posteriormente, juiz (janeiro de 2003-setembro
de 2009) no Supremo Tribunal Administrativo, Finlândia; responsável pelas questões jurídicas e
institucionais durante as negociações de adesão da República da Finlândia à União Europeia;
advogado-geral no Tribunal de Justiça de 7 de outubro de 2009 a 7 de outubro de 2015; juiz no
Supremo Tribunal Administrativo (2015-2019); vice-presidente do Supremo Tribunal Administrativo
(2018-2019); juiz no Tribunal de Justiça desde 7 de outubro de 2019.
Nils Wahl
Nascido em 1961; doutor em Direito pela Universidade de Estocolmo, Suécia (1995); professor
associado (docent) e titular da cátedra Jean Monnet em Direito Europeu (1995); professor de
Direito Europeu, Universidade de Estocolmo (2001); diretor-geral de uma Fundação na área da
formação (1993-2004); presidente da associação sueca Nätverket för europarättslig forskning
(Rede para a investigação em Direito Comunitário) (2001-2006); membro do Rådet för
konkurrensfrågor (Conselho do Direito da Concorrência, Suécia) (2001-2006); juiz no Tribunal
Geral (2006-2012); advogado-geral no Tribunal de Justiça de 28 de novembro de 2012 a 6 de
fevereiro de 2019; juiz no Tribunal de Justiça desde 7 de outubro de 2019.
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