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Maciej Szpunar wybrany na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego
Trybunału Sprawiedliwości

W następstwie częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości1 pierwszym
rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został Maciej Szpunar,
którego rzecznicy generalni wybrali ze swego grona na kadencję trwającą od 8 października
2021 r. do 6 października 2024 r.
Curriculum vitae Macieja Szpunara
Maciej Szpunar urodził się w 1971 r. w Krakowie (Polska). W 1995 r. uzyskał dyplom ukończenia
studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim (Polska), a w 1996 r. w Kolegium Europejskim
w Brugii (Belgia). W 2000 r. obronił pracę doktorską z prawa, w 2009 r. został doktorem
habilitowanym nauk prawnych, a w 2013 r. – profesorem prawa na Uniwersytecie Śląskim.
W 1998 r. prowadził działalność akademicką w Jesus College w Cambridge (Zjednoczone
Królestwo) jako „Visiting Scholar”, a następnie w 1999 r. na uniwersytecie w Liège (université de
Liège, Belgia) oraz w 2003 r. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (Włochy).
W 2001 r. został członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach i rozpoczął praktykę adwokacką, którą
prowadził do 2008 r. Był wówczas również członkiem zespołu prawa prywatnego
międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy polskim Ministrze
Sprawiedliwości.
W latach 2008–2009 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji
Europejskiej (Polska), po czym w latach 2010–2013 urzędował w polskim Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Przez te trzy lata reprezentował rząd polski jako pełnomocnik w wielu sprawach
rozpoznawanych przez sądy Unii Europejskiej.
Chętnie poświęcał się uniwersyteckim badaniom naukowym oraz należał do kolegiów
redakcyjnych wielu czasopism prawniczych, w związku z czym ma też na swoim koncie liczne
publikacje z dziedziny prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego.
M. Szpunar został mianowany rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości w dniu
23 października 2013 r. W dniu 11 października 2018 r. został wyznaczony na pierwszego
rzecznika generalnego, a w dniu 8 października 2021 r. został wybrany na to stanowisko.
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