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Media ja lehdistö

Unionin tuomioistuimen uusien jäsenten virkaan astuminen
Juhlallinen istunto 6.10.2020
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimesivät 2.9.2020 tekemällään päätöksellä
unionin tuomioistuimen tuomareiksi Egils Levitsin tilalle ajanjaksolle 7.9.2020–6.10.2024 Ineta
Ziemelen ja Jiří Malenovskýn tilalle ajanjaksolle 6.10.2020–6.10.2024 Jan Passerin.
Tuomari Malenovskýn tehtävien päättymisen sekä uusien jäsenten valan vannomisen ja virkaan
astumisen johdosta Euroopan unionin tuomioistuimessa pidetään tänään juhlallinen istunto.
Juhlallinen istunto lähetetään
https://c.connectedviews.com/cdj
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Uusien jäsenten ansioluettelot
Ineta Ziemele
syntynyt 1970, oikeustieteen loppututkinto Latvian yliopistosta (1993); jatko-opintoja
amerikkalaisesta oikeusjärjestelmästä, Euroopan yhteisöjen oikeudesta ja politiikasta sekä
politiikantutkimuksesta Aarhusin yliopistosta Tanskasta (1993); kansainvälisen oikeuden mastertutkinto Lundin yliopistosta Ruotsista (1994); oikeustieteen tohtori, Cambridgen yliopisto,
Yhdistynyt kuningaskunta (1999); parlamenttiavustaja Latvian tasavallan parlamentissa (1990–
1992); Latvian tasavallan parlamentin ulkoasioiden komission neuvonantaja (1992–1995);
yliopistoavustaja Latvian yliopiston oikeusteorian ja politiikan laitoksella sekä kansainvälisen
oikeuden ja merioikeuden laitoksella ja kansainvälisen oikeuden ja Eurooppa-oikeuden
luennoitsija, Latvian yliopiston ihmisoikeusinstituutin perustaja ja johtaja (1993–1999); Latvian
pääministerin neuvonantaja (1995), Eurooppa-neuvoston (Strasbourg, Ranska) ihmisoikeuksia
käsittelevän pääosaston neuvonantaja (1999–2001); ”Söderberg”-professori, vieraileva professori
ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Riikan oikeustieteellisessä
korkeakoulussa Latviassa (2001–); vieraileva professori Raoul Wallenberg -instituutissa Lundin
yliopistossa
(2001–2005);
tuomari
ja
jaoston
puheenjohtaja
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa (2005–2014); Latvian tiedeakatemian vieraileva
jäsen (2017–), useita julkaisuja kansainvälisestä oikeudesta ja kansallisesta julkisoikeudesta,
Baltic Yearbook of International Law -julkaisun perustaja ja toimituskunnan jäsen (2015–2020),
Latvian tasavallan perustuslakituomioistuimen tuomari (2017–2020), unionin tuomioistuimen
tuomari 6.10.2020–.

Jan Passer
syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto (1997) ja oikeustieteen tohtori (2007) Prahan Kaarlen
yliopistosta, Master of Laws Tukholman yliopistosta (2000), esittelijä Prahan kaupunkioikeudessa
(1997–2001), tuomari Prahan 2. kaupunginosan alioikeudessa (2001–2005), tuomari Tšekin
ylimmässä hallintotuomioistuimessa (2005–2016); luennoinut erityisesti eurooppaoikeutta Prahan
Kaarlen yliopistossa (2001–2003), Brnon Masaryk-yliopistossa (2006–2016), Olomoucin Palackýwww.curia.europa.eu

yliopistossa (2014–2016) ja Tšekin oikeusakatemiassa (2001–2016); unionin
tuomioistuimen tuomari (2016–2020), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2020–.

yleisen

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
Lisätietoja: Gitte Stadler  +352 4303 3127.

