Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 130/2019
V Luxemburgu 7. októbra 2019

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

Tlač a informácie

Nástup do funkcie dvoch nových členov Súdneho dvora

Rozhodnutím z 30. januára 2019 bol vymenovaný za sudcu Súdneho dvora na obdobie od
7. októbra 2019 do 6. októbra 2021 pán Niilo Jääskinen, ktorý nahradí pána Allana Rosasa.
Rozhodnutím z 10. júla 2019 bol vymenovaný za sudcu Súdneho dvora na obdobie od 7. októbra
2019 do 6. októbra 2024 pán Nils Wahl, ktorý nahradí pána Carla Gustava Fernlunda.
Pri príležitosti skončenia výkonu funkcie a odchodu pánov Allana Rosasa a Carla Gustava
Fernlunda, ako aj zloženia sľubu a nástupu pánov Niila Jääskinena a Nilsa Wahla do funkcie sa
dnes koná slávnostné zasadnutie Súdneho dvora Európskej únie.
Priamy prenos zo slávnostného zasadnutia bude možné sledovať od 18:00 hod. na internetovej
stránke: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Životopisy nových členov
Niilo Jääskinen
narodený v roku 1958; skončené právnické vzdelanie (1980), diplom z postgraduálneho štúdia
v odbore právo (1982) a doktorát práv na univerzite v Helsinkách, Fínsko (2008); vyučujúci na
univerzite v Helsinkách (1980 – 1986); referendár a dočasný sudca Súdu prvého stupňa
v Rovaniemi, Fínsko (1983 – 1984); právny poradca (1987 – 1989); neskôr vedúci sekcie
európskeho práva (1990 – 1995) ministerstva spravodlivosti, Fínsko; právny radca ministerstva
zahraničných vecí, Fínsko (1989 – 1990); poradca a tajomník pre európske záležitosti Veľkého
výboru Fínskeho parlamentu (1995 – 2000); dočasný sudca (júl 2000 – december 2002), neskôr
sudca (január 2003 – september 2009) Najvyššieho správneho súdu, Fínsko; zodpovedný za
právne a ústavné otázky v rámci rokovaní o pristúpení Fínskej republiky k Európskej únii;
generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2009 do 7. októbra 2015; sudca Najvyššieho
správneho súdu (2015 – 2019); podpredseda Najvyššieho správneho súdu (2018 – 2019); sudca
na Súdnom dvore od 7. októbra 2019.
Nils Wahl
narodený v roku 1961; doktor práv na univerzite v Štokholme, Švédsko (1995); hosťujúci profesor
(docent) a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva
na univerzite v Štokholme (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 – 2004); prezident
švédskeho združenia Nätverket för europarättslig forskning (Sieť pre štúdium práva Spoločenstva)
(2001 – 2006); člen Rådet för konkurrensfrågor (Rada pre otázky hospodárskej súťaže, Švédsko)
(2001 – 2006); sudca Všeobecného súdu (2006 – 2012); generálny advokát na Súdnom dvore od
28. novembra 2012 do 6. februára 2019; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2019.
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