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Slavnostna seja Sodišča

Mediji in informacije

Nastop funkcije novih članov Sodišča

Predstavniki vlad držav članic so s sklepom z dne 2. septembra 2020 za obdobje od 7. septembra
2020 do 6. oktobra 2024 za sodnico Sodišča imenovali Ineto Ziemele, ki bo nadomestila Egilsa
Levitsa, in za obdobje od 6. oktobra 2020 do 6. oktobra 2024 za sodnika Sodišča Jana Passerja, ki
bo nadomestil Jiříja Malenovskýja.
Ob prenehanju funkcije in odhodu J. Malenovskýja ter ob prisegi in nastopu funkcije novih članov
institucije bo danes na sedežu Sodišča Evropske unije potekala slavnostna seja.
Neposredni prenos slavnostne seje bo potekal od 18.30 na spletnem mestu, ki je dostopno na tej
povezavi: https://c.connectedviews.com/cdj
Življenjepis novih članov
Ineta Ziemele
Rojena leta 1970; diploma iz prava z univerze v Latviji (1993); podiplomski študij ameriškega
pravnega sistema, prava in politike Evropskih skupnosti ter političnih ved univerze v Aarhusu,
Danska (1993); magisterij iz mednarodnega prava z univerze v Lundu, Švedska (1994); doktorat iz
pravnih znanosti z univerze v Cambridgeu, Združeno kraljestvo (1999); parlamentarna pomočnica,
parlament Republike Latvije (1990-1992); svetovalka pri komisiji za zunanje zadeve parlamenta
Republike Latvije (1992-1995); asistentka na oddelku za pravno in politično teorijo ter na oddelku
za mednarodno in pomorsko pravo, nato predavateljica mednarodnega in evropskega prava,
ustanoviteljica in direktorica inštituta za človekove pravice na univerzi v Latviji (1993-1999);
svetovalka predsednika latvijske vlade (1995); svetovalka pri generalnem direktoratu za človekove
pravice Sveta Evrope, Strasbourg, Francija (1999-2001) ; profesorica „Söderberg“, gostujoča
profesorica, nato profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na višji pravni šoli v Rigi,
Latvija (od leta 2001); gostujoča profesorica na inštitutu Raoul Wallenberg, univerza v Lundu
(2001-2005); sodnica in predsednica senata na Evropskem sodišču za človekove pravice,
Strasbourg (2005-2014); dopisna članica latvijske akademije znanosti (od leta 2017); avtorica
številnih publikacij s področja mednarodnega in nacionalnega javnega prava; ustanoviteljica in
članica uredniškega odbora Baltic Yearbook of International Law; sodnica na ustavnem sodišču
Republike Latvije (2015-2020); predsednica ustavnega sodišča Republike Latvije (2017-2020);
sodnica na Sodišču od 6. oktobra 2020.
Jan Passer
Rojen leta 1974; diploma iz prava (1997) in doktorat iz pravnih znanosti (2007) s Karlove univerze
v Pragi; diploma Master of Laws z univerze v Stockholmu (2000); kandidat za sodnika na mestnem
sodišču v Pragi (1997‑2001); sodnik okrožnega sodišča v Pragi 2 (2001‑2005); sodnik na
vrhovnem upravnem sodišču Češke republike (2005‑2016); predavatelj zlasti prava Evropske unije
na Karlovi univerzi v Pragi (2001‑2003), univerzi Masaryk v Brnu (2006‑2016), univerzi Palacký v
Olomoucu (2014‑2016) in pravni akademiji Češke republike (2001‑2016); sodnik na Splošnem
sodišču (2016-2020), sodnik na Sodišču od 6. oktobra 2020.
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