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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Intrarea în funcție a noilor membri ai Curții și ai Tribunalului
Numărul de avocați generali la Curte a crescut la nouă
Potrivit unei declarații1 anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat
Tratatul de la Lisabona, „în cazul în care, în conformitate cu articolul 252 primul paragraf din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție solicită ca numărul avocaților
generali să se majoreze cu trei persoane (unsprezece, în loc de opt), Consiliul, hotărând în
unanimitate, își va da acordul cu privire la această majorare. În acest caz, Conferința convine ca
Polonia, similar Germaniei, Franței, Italiei, Spaniei și Regatului Unit, să aibă un avocat general
permanent și să nu mai participe la sistemul de rotație, iar sistemul existent de rotație va funcționa
prin rotația a cinci avocați generali, în loc de trei.”
La 16 ianuarie 2013, Curtea de Justiție a solicitat majorarea cu trei persoane a numărului
avocaților generali. Curtea a subliniat în special că, în urma aderărilor succesive de noi state
membre la Uniunea Europeană și din cauza atât a adaptării cadrului instituțional al Uniunii, legată
de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cât și a competențelor noi care i-au fost conferite
prin acest tratat, numărul de cauze este de câțiva ani într-o creștere constantă.
Prin Decizia din 25 iunie 2013, Consiliul a decis majorarea numărului avocaților generali la nouă,
cu efect din 1 iulie 2013, și la unsprezece, cu efect din 7 octombrie 2015.
Prin decizia din 16 octombrie 2013, reprezentanții guvernelor statelor membre l-au numit pe
domnul Maciej Szpunar în calitate de avocat general pentru perioada 16 octombrie 2013-6
octombrie 2018.
Pe de altă parte, din cauza demisiei domnului Uno Lõhmus, reprezentanții guvernelor statelor
membre au numit-o, prin decizia din 26 iunie 2013, pe doamna Küllike Jürimäe, judecător la
Tribunal, în calitate de judecător la Curtea de Justiție pentru perioada 6 octombrie 2013-6
octombrie 2015. Prin decizia din 16 octombrie 2013, domnul Lauri Madise a fost numit judecător la
Tribunal pentru perioada 6 octombrie 2013-31 august 2016.
În cadrul reînnoirii parțiale a Tribunalului, reprezentanții guvernelor statelor membre, prin decizia
din 16 octombrie 2013, au reînnoit mandatul doamnei Irena Pelikánová pentru perioada 1
septembrie 2013-31 august 2019.
În cadrul ședinței solemne care a avut loc astăzi la Luxemburg, noii membri ai Curții de Justiție și
ai Tribunalului Uniunii Europene au depus jurământul cu ocazia intrării în funcție.
Curriculum vitae al domnului Maciej Szpunar
născut în 1971; licențiat în drept al Universității Silezia și al Colegiului Europei din Bruges; doctor
în drept (2000); doctor abilitat în științe juridice (2009); profesor de drept (2013); Visiting Scholar la
Jesus College, Cambridge (1998), la Universitatea din Liège (1999) și la Institutul Universitar
European din Florența (2003); avocat (2001-2008), membru al comitetului de drept internațional
privat al Comisiei de codificare a dreptului civil de pe lângă ministrul justiției (2001-2008); membru
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al Consiliului științific al Academiei de Drept European de la Trier (din 2008); membru al Grupului
de cercetare privind dreptul privat al Uniunii în vigoare „Acquis Group” (din 2006); subsecretar de
stat la Oficiul Comitetului Integrării Europene (2008-2009), ulterior la Ministerul Afacerilor Externe
(2010-2013); vicepreședinte al Consiliului științific al Institutului Justiției; agent al guvernului
polonez într-un mare număr de cauze în fața instanțelor Uniunii Europene; șef al delegației
poloneze la negocierile Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii
economice și monetare; membru al consiliului editorial al mai multor reviste juridice; autor a
numeroase publicații în domeniul dreptului european și al dreptului internațional privat; avocat
general la Curtea de Justiție începând cu data de 23 octombrie 2013.
Curriculum vitae al doamnei Küllike Jürimäe
născută în 1962; licențiată în drept a Universității din Tartu (1981-1986); asistent al Procurorului
Republicii la Tallinn (1986-1991); absolventă a Școlii de Diplomație din Estonia (1991-1992);
consilier juridic (1991-1993) și consilier general la Camera de Comerț și Industrie (1992-1993);
judecător la Curtea de Apel din Tallinn (1993-2004); European Master în drepturile omului și
democratizare la universitățile din Padova și din Nottingham (2002-2003); judecător la Tribunal în
perioada 12 mai 2004-23 octombrie 2013; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 23
octombrie 2013
Curriculum vitae al domnului Lauri Madise
născut în 1974; licențiat în drept (Universitățile din Tartu și din Poitiers); consilier la Ministerul
Justiției (1995-1999); șeful secretariatului Comisiei constituționale a Parlamentului Estonian (19992000); judecător la Curtea de Apel Tallin (din 2002); membru al comisiei de examene în
magistratură (din 2005); participare la lucrări legislative în domeniul dreptului constituțional și al
dreptului administrativ; judecător la Tribunal începând cu data de 23 octombrie 2013.
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