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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Intrarea în funcție a doi noi membri ai Curții de Justiție

Prin decizia din 30 ianuarie 2019, a fost numit în calitate de judecător la Curtea de Justiție, pentru
perioada 7 octombrie 2019-6 octombrie 2021, domnul Niilo Jääskinen, în locul domnului Allan
Rosas.
Prin decizia din 10 iulie 2019, a fost numit în calitate de judecător la Curtea de Justiție, pentru
perioada 7 octombrie 2019-6 octombrie 2024, domnul Nils Wahl, în locul domnului Carl Gustav
Fernlund.
Cu ocazia, pe de o parte, a încetării funcției și a plecării domnilor Allan Rosas și Carl Gustav
Fernlund și, pe de altă parte, a depunerii jurământului și a intrării în funcție a domnilor Niilo
Jääskinen și Nils Wahl, astăzi va avea loc o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii
Europene.
Ședința solemnă va fi retransmisă în direct cu începere de la ora 18.00 pe site-ul care poate fi
accesat la linkul următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae ale noilor membri
Niilo Jääskinen
născut în 1958; licență în drept (1980), diplomă de studii aprofundate în drept (1982) și doctorat la
Universitatea din Helsinki, Finlanda (2008); titular de curs la Universitatea din Helsinki (19801986); referent juridic și judecător temporar la Tribunalul de Primă Instanță din Rovaniemi,
Finlanda (1983-1984); consilier juridic (1987-1989), apoi șef al Secției de drept european (19901995) în cadrul Ministerului Justiției, Finlanda; consilier juridic la Ministerul Afacerilor Externe,
Finlanda (1989-1990); consilier și secretar pentru afaceri europene în Marea Comisie a
Parlamentului Finlandez (1995-2000); judecător temporar (iulie 2000-decembrie 2002), apoi
judecător (ianuarie 2003-septembrie 2009) la Curtea Administrativă Supremă, Finlanda;
responsabil cu problemele juridice și instituționale în cadrul negocierilor pentru aderarea Republicii
Finlanda la Uniunea Europeană; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de
7 octombrie 2009 și până la data de 7 octombrie 2015; judecător la Curtea Administrativă Supremă
(2015-2019); vicepreședinte al Curții Administrative Supreme (2018-2019); judecător la Curtea de
Justiție începând cu data de 7 octombrie 2019.
Nils Wahl
născut în 1961; doctorat în drept la Universitatea din Stockholm, Suedia (1995); profesor docent
asociat și titular al Catedrei de drept european Jean Monnet (1995); profesor de drept european la
Universitatea din Stockholm (2001); director general al unei fundații cu scop educativ (1993-2004);
președinte al Rețelei pentru cercetare în domeniul dreptului comunitar (Nätverket för europarättslig
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forskning) (2001-2006); membru al Consiliului pentru Probleme de Dreptul Concurenței, Suedia
(Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); judecător la Tribunal (2006-2012); avocat general la
Curtea de Justiție începând cu data de 28 noiembrie 2012 și până la data de 6 februarie 2019;
judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2019.
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