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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Intrare în funcție a unor noi Membri ai Curții de Justiție
Ședința solemnă din 6 octombrie 2020
Prin decizia din 2 septembrie 2020, reprezentanții guvernelor statelor membre i-au numit, în
calitate de judecători la Curtea de Justiție, pentru perioada cuprinsă între 7 septembrie 2020 și 6
octombrie 2024, pe doamna Ineta Ziemele în locul domnului Egils Levits și, pentru perioada
cuprinsă între 6 octombrie 2020 și 6 octombrie 2024, pe domnul Jan Passer în locul domnului Jiří
Malenovský.
Astăzi va avea loc o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene cu ocazia, pe
de o parte, a încetării funcțiilor și a plecării domnului Malenovský și, pe de altă parte, a depunerii
jurământului și a intrării în funcție a noilor membri ai instituției.
Ședința solemnă va fi retransmisă în direct începând cu ora 18.30 pe site-ul care poate fi accesat
pe linkul următor: https://c.connectedviews.com/05/cdj
Curricula vitae ale noilor membri
Ineta Ziemele
născută în 1970; licențiată în drept a Universității din Letonia (1993); studii postuniversitare privind
sistemul juridic american, dreptul și politicile Comunităților Europene și științele politice la
Universitatea din Aarhus (1993); master în drept internațional la Universitatea din Lund (1994);
doctor în drept al Universității din Cambridge (1999); asistentă parlamentară, Parlamentul
Republicii Letonia (1990-1992); consultantă pe lângă comisia de afaceri externe a Parlamentului
Republicii Letonia (1992-1995); asistentă universitară în cadrul departamentului de teoria dreptului
și politică și al departamentului de drept internațional și de drept maritim, apoi titulară de curs de
drept internațional și de drept european, fondatoare și directoare a Institutului pentru drepturile
omului, Universitatea din Letonia (1993-1999); consilieră pe lângă prim-ministrul Letoniei (1995);
consilieră pe lângă direcția generală a drepturilor omului a Consiliului Europei, Strasbourg (19992001); profesor „Söderberg”, profesor invitat, apoi profesor de drept internațional și de drepturile
omului la Școala superioară de drept din Riga (începând cu 2001); profesor invitat la Institutul
Raoul Wallenberg, Universitatea din Lund (2001-2005); judecător și președintă de cameră la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg (2005-2014); membru corespondent al
Academiei de științe din Letonia (începând cu 2017); autoare a numeroase publicații în domeniul
dreptului internațional și național public; fondatoare și membră a comitetului de redacție al „Baltic
Yearbook of International Law”; judecător la Curtea Constituțională a Republicii Letonia (20152020); președinta Curții Constituționale a Republicii Letonia (2017-2020); judecător la Curtea de
Justiție începând cu data de 6 octombrie 2020.
Jan Passer
născut în 1974; licențiat în drept (1997) și doctor în drept (2007) la Universitatea Carolină din
Praga (1997); Master of Laws la Universitatea din Stockholm (2000); auditor de justiție pe lângă
Tribunalul Municipal din Praga (1997-2001); judecător la Tribunalul Sectorului 2 din Praga (20012005); judecător la Curtea Administrativă Supremă a Republicii Cehe (2005-2016); titular de curs,
www.curia.europa.eu

printre altele, de dreptul Uniunii Europene la Universitatea Carolină din Praga (2001-2003), la
Universitatea Masaryk din Brno (2006-2016), la Universitatea Palacký din Olomouc (2014-2016) și
la Academia de Justiție a Republicii Cehe (2001-2016); judecător la Tribunal (2016-2020);
judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 6 octombrie 2020.
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