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Slavnostna seja Sodišča

Mediji in informacije

Nastop funkcije dveh novih članov Sodišča

Niilo Jääskinen je bil s sklepom z dne 30. januarja 2019 za obdobje od 7. oktobra 2019 do
6. oktobra 2021 imenovan za sodnika na Sodišču namesto Allana Rosasa.
Nils Wahl je bil s sklepom z dne 10. julija 2019 za obdobje od 7. oktobra 2019 do 6. oktobra 2024
imenovan za sodnika na Sodišču namesto Carla Gustava Fernlunda.
Ob prenehanju funkcije in odhodu Allana Rosasa in Carla Gustava Fernlunda ter ob prisegi in
nastopu funkcije Niila Jääskinena in Nilsa Wahla bo danes na sedežu Sodišča Evropske unije
potekala slavnostna seja.
Neposredni prenos slavnostne seje bo potekal od 18.00 na spletnem mestu, ki je dostopno na tej
povezavi: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Življenjepis novih članov
Niilo Jääskinen
Rojen leta 1958; diploma iz prava (1980), magisterij iz prava (1982), doktorat univerze v Helsinkih,
Finska (2008); predavatelj na univerzi v Helsinkih (1980–1986); strokovni sodelavec in začasni
sodnik na sodišču prve stopnje v Rovaniemiju, Finska (1983–1984); pravni svetovalec (1987–
1989), nato vodja oddelka za evropsko pravo (1990–1995) na ministrstvu za pravosodje, Finska;
pravni svetovalec na ministrstvu za zunanje zadeve, Finska (1989–1990); svetovalec in sekretar za
evropske zadeve v velikem odboru finskega parlamenta (1995–2000); začasni sodnik (julij 2000–
december 2002), nato sodnik (januar 2003–september 2009) na vrhovnem upravnem sodišču,
Finska; odgovorni za pravna in institucionalna vprašanja med pogajanji za pristop Republike
Finske k Evropski uniji; generalni pravobranilec na Sodišču od 7. oktobra 2009 do 7. oktobra
2015 ; sodnik na vrhovnem upravnem sodišču (2015–2019); podpredsednik vrhovnega upravnega
sodišča (2018–2019); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2019.
Nils Wahl
Rojen leta 1961; doktor pravnih znanosti, univerza v Stockholmu, Švedska (1995); izredni profesor
(docent) in nosilec katedre Jean Monet za evropsko pravo (1995); profesor za evropsko pravo na
univerzi v Stockholmu (2001); generalni direktor izobraževalne ustanove (1993–2004); predsednik
Nätverket för europarättslig forskning (švedsko združenje za študije evropskega prava) (2001–
2006); član Rådet för konkurrensfrågor (svet za konkurenčno pravo, Švedska) (2001–2006);
sodnik na Splošnem sodišču (2006–2012); generalni pravobranilec na Sodišču od 28. novembra
2012 do 6. februarja 2019; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2019.
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