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Тържествено заседание на Съда

Встъпване в длъжност на новите членове на Съда
Тържествено заседание от 6 октомври 2020 година
С решение от 2 септември 2020 г. представителите на правителствата на държавите членки
назначиха за съдии в Съда за периода от 7 септември 2020 г. до 6 октомври 2024 г.
г-жа Ineta Ziemele на мястото на г-н Egils Levits, и за периода от 6 октомври 2020 г. до
6 октомври 2024 г. — г-н Jan Passer на мястото на г-н Jiří Malenovský.
По повод на прекратяването на функциите и заминаването на г-н Malenovský, от една
страна, и полагането на клетва и встъпването в длъжност на новите членове на
институцията, от друга страна, днес ще се проведе тържествено заседание в седалището на
Съда на Европейския съюз.
Тържественото заседание ще се предава пряко от 18,30 ч. на следния интернет адрес:
https://c.connectedviews.com/cdj
Професионални биографии на новите членове

Ineta Ziemele
Родена през 1970 г.; завършва право в Латвийския университет (1993); следдипломна
квалификация по американска правна система, право и политика на Европейските общности
и политически науки, Орхуски университет, Дания (1993); магистър по международно право,
Лундски университет, Швеция (1994); доктор по право, Кеймбриджки университет,
Обединено кралство (1999); парламентарен помощник, Парламент на Република Латвия
(1990-1992); консултант към комисията за външни работи в Парламента на Република
Латвия (1992-1995); асистент в катедрата по правна теория и политика и в катедрата по
международно право и морско право, а впоследствие преподавател по международно право
и европейско право, учредител и ръководител на Института по правата на човека към
Латвийския университет (1993-1999); съветник на министър-председателя на Латвия (1995);
съветник към Генералната дирекция по правата на човека и правните въпроси към Съвета
на Европа, Страсбург, Франция (1999-2001); професор „Söderberg“, гостуващ професор, а
впоследствие професор по международно право и права на човека във Висшето училище по
право, Рига, Латвия (от 2001 г.); гостуващ професор в Института Raoul Wallenberg, Лундски
университет (2001-2005); съдия и председател на състав в Европейския съд по правата на
човека, Страсбург (2005-2014); член-кореспондент на Латвийската академия на науките (от
2017 г.); автор на многобройни публикации в областта на международното и националното
публично право; основател и член на редакционния комитет на Baltic Yearbook of
International Law; съдия в Конституционния съд на Република Латвия (2015-2020);
председател на Конституционния съд на Република Латвия (2017-2020); съдия в Съда от
6 октомври 2020 г.
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Jan Passer
Роден през 1974 г.; завършва право (1997) и доктор по право (2007) в Карловия университет
в Прага (1997); магистратура по право в Стокхолмския университет (2000); младши съдия в
Пражкия общински съд (1997-2001); съдия във Втори районен съд Прага (2001-2005); съдия
във Върховния административен съд на Чешката република (2005-2016); преподавател по
право на Европейския съюз в Карловия университет в Прага (2001-2003), в Масариковия
университет в Бърно (2006-2016), в Палацкия университет в Оломоуц (2014-2016) и в
Академията по правосъдие на Чешката република (2001-2016); съдия в Общия съд (20162020); съдия в Съда от 6 октомври 2020 г.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда
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