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Högtidlig sammankomst vid domstolen

Press och information

Två nya ledamöter i domstolen tillträder sina tjänster

Genom beslut av den 30 januari 2019 utnämndes Niilo Jääskinen till domare i domstolen för
perioden 7 oktober 2019–6 oktober 2021. Han efterträder därmed Allan Rosas.
Genom beslut av den 10 juli 2019 utnämndes Nils Wahl till domare i domstolen för perioden 7
oktober 2019–6 oktober 2024. Han efterträder därmed Carl Gustav Fernlund.
En högtidlig sammankomst kommer att hållas idag vid Europeiska unionens domstol med
anledning av att Allan Rosas och Carl Gustav Fernlund lämnar sina nya tjänster och Niilo
Jääskinen och Nils Wahl avlägger högtidlig försäkran och tillträder sina tjänster.
En direktsändning av den högtidliga sammankomsten kommer att finnas tillgänglig på följande
webbplats: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj. Sändningen börjar kl. 18.00.
Curricula vitae för de nya ledamöterna
Niilo Jääskinen
Född 1958; juris kandidat (1980), juris licentiat (1982), juris doktor (2008) vid Helsingfors
universitet; undervisning och forskning vid Helsingfors universitet (1980-1986); notarie vid
Rovaniemi tingsrätt, Finland (1983-1984); lagstiftningsråd (1987-1989), därefter chef för EESenheten (1990-1995) vid Justitieministeriet; lagstiftningsråd vid Utrikesministeriet (1989-1990);
utskottsråd och sekreterare i riksdagens stora utskott för EU-frågor (1995-2000); extraordinarie
förvaltningsråd (juli 2000-december 2002), därefter ordinarie förvaltningsråd (januari 2003september 2009) i Högsta förvaltningsdomstolen, Finland; ansvarig för rättsliga och institutionella
frågor under förhandlingarna om Republiken Finlands anslutning till Europeiska unionen;
generaladvokat vid EU-domstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 7 oktober 2015; domare vid
Högsta förvaltningsdomstolen (2015-2019); vice ordförande vid Högsta förvaltningsdomstolen
(2018-2019); domare vid EU-domstolen sedan den 7 oktober 2019.
Nils Wahl
Född år 1961; juris doktor (Stockholms universitet, 1995); docent och innehavare av Jean Monnetprofessur i europarätt (1995); professor i europarätt (Stockholms universitet, 2001); administrativ
direktör för en utbildningsstiftelse (1993-2004); ordförande för Nätverket för europarättslig
forskning (2001-2006); medlem i Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); domare vid tribunalen
(2006-2012); generaladvokat vid EU-domstolen mellan den 28 november 2012 och den 6 februari
2019; domare vid EU-domstolen sedan den 7 oktober 2019.
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