
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego

(2020/C 399/02)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 29 września 2020 r. Trybunał, na podstawie art. 14 § 1 regulaminu postępowania (1), 
wyznaczył M. Szpunara na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego na okres od 7 października 2020 r. do 
6 października 2021 r. 

Wyznaczenie izb do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania 
przed Trybunałem (pilny tryb prejudycjalny)

(2020/C 399/03)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 29 września 2020 r. Trybunał, na podstawie art. 11 § 2 regulaminu postępowania, 
wyznaczył izby pierwsza i piątą do rozpoznania spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu, na okres od 7 października 
2020 r. do 6 października 2021 r. 

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

(2020/C 399/04)

W dniu 29 września 2020 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości, na podstawie art. 12 § 2 regulaminu postępowania, 
wybrali: L. Baya Larsena na prezesa szóstej izby, A. Kumina na prezesa siódmej izby, N. Wahla na prezesa ósmej izby, 
N. J. Piçarrę na prezesa dziewiątej izby oraz M. Ilešiča na prezesa dziesiątej izby, na okres od 7 października 2020 r. do 
6 października 2021 r. 

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

(2020/C 399/05)

Athanasios Rantos, mianowany rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości decyzją przedstawicieli rządów 
państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 2 września 2020 r. (1). na okres od 7 września 2020 r. do 6 października 
2021 r., złożył ślubowanie przed Trybunałem w dniu 10 września 2020 r.

Ineta Ziemele, mianowana sędzią Trybunału Sprawiedliwości decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii 
Europejskiej z dnia 2 września 2020 r.1 na okres od 7 września 2020 r. do 6 października 2024 r., złożyła ślubowanie 
przed Trybunałem w dniu 6 października 2020 r.

C 399/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.11.2020

(1) W brzmieniu mającym zastosowanie do czasu następnego częściowego odnowienia składu sędziowskiego i składu rzeczników 
generalnych, o którym mowa w art. 253 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zob. art. 2 akapit drugi zmian 
regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, przyjętych w dniu 26 listopada 2019 r. (Dz.U. L 316 z 6.12.2019, 
s. 103).

(1) Dz.U. L 292 z 7 września 2020 r., s. 1.
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