CURRICULUM VITAE
Όνοµα: Diana Paulette WALLIS

Επαγγελµατικά/Ακαδηµαϊκά Προσόντα:
1975 BA Ιστορία Hons (External University of London Degree)
Poly of North London.
1977 MA Τοπική Αυτοδιοίκηση, University of Kent at Canterbury
1977/1979 Διετείς σπουδές Νοµικής, University of Zurich,
Switzerland.
1979 Law Soc’s Part 1 Κατατακτήριες Εξετάσεις (µέσω
αλληλογραφίας)
1982 Law Soc’s Τελικές Εξετάσεις, College of Law Chester
Ιούνιος 2012 – Πιστοποίηση ως διαµεσολαβήτρια CEDR.
Ιανουάριος 2013 – Μέλος του Ινστιτούτου Διαιτησίας (Chartered
Institute of Arbitrators - MCIArb).

Θέση στην Εταιρεία:
Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου
Αριθµός ετών στη θέση αυτή: 3

Καριέρα ως Δικηγόρος
Ιαν 1983 Ορκίστηκε ως δικηγόρος, µετά από άρθρα στο δικηγορικό γραφείο Bretherton & Co
στο St. Albans, όπου ξεκίνησε να εργάζεται το 1978.
1979 – 1999 Υπάλληλος και συνέταιρος σε διάφορα δικηγορικά γραφεία, όπως:
1984 – 1993 Συνέταιρος στην Borm-Reid & Co, Staple Inn, London, µετά Συνέταιρος και
Υπεύθυνη Δικαστικών Υποθέσεων στην Bayer-Rosin, Theobalds Road, London. Το διάστηµα
αυτό, εξειδικεύτηκα σε διασυνοριακές υποθέσεις και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
Στα µέσα του 80, ήµουν µία από τις πρώτες Βρετανίδες δικηγόρους που έγινε µέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου της Γερµανίας, και ταυτόχρονα έγινα µέλος της επονοµαζόµενης λίστας
‘B’ του Δικηγορικού Συλλόγου Βρυξελλών.
1993 -1999 Εργάστηκα στον ίδιο κλάδο του Δικαίου και µε το ίδιο πελατολόγιο στην εταιρεία
Rollitt’s Solicitors of Hull ως συνεργάτιδα/σύµβουλος.
Καριέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 1994 – 1999
Τον Σεπτέµβριο 1994, εξελέγη µέλος του Δηµοτικού Συµβουλίου του Humberside και τον
επόµενο Μάιο επανεξελέξη στο νέο Δηµοτικό Συµβούλιο του East Riding, και ήµουν µία από
τα 6 µέλη που συµµετείχαν στη φάση µετάβασης και στην δηµιουργία της νέας τοπικής αρχής.
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Επίσης, κατά την περίοδο 1995 / 1997, διετέλεσα Μη-Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας
διαχείρισης απορριµάτων Wastewise Co Ltd σε όλη την περιφέρεια.
Καθηγήτρια Δικαίου 1995 – 1999
Ανάπτυξη και διδασκαλία του µαθήµατος Επιχειρηµατικό Δίκαιο στην Ευρώπη για σπουδαστές
του κοινού Προγράµµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γλώσσας, Τµήµα Μάνατζµεντ, Hull
University (4 ακαδηµαϊκά έτη).
Ανάπτυξη και διδασκαλία του µαθήµατος Συγκριτικό και Αλλοδαπό Δίκαιο στο νέο πρόγραµµα
Νοµικών Σπουδών και Γαλλικής/Γερµανικής Γλώσσας, Τµήµα Νοµικής, Hull University (3
ακαδηµαϊκά έτη).
Καριέρα ως Πολιτικός / Νοµοθέτης 1999 - 2012
Ως µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την παραπάνω περίοδο, ήµουν ηγετικό στέλεχος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων. Συµµετείχα ενεργά στην ανάπτυξη του
αστικού και εµπορικού δικαίου της ΕΕ, και ειδικότερα, υπήρξα συν-δηµιουργός εκθέσεων και
στοχευµένης νοµοθεσίας στους τοµείς του ADR, Διαµεσολάβηση και συλλογικές προσφυγές /
PIL, ειδικότερα Brussels 1 και Rome 11, και προσφάτως στο Δίκαιο των Συµβάσεων ή στην
πρόταση για ένα προαιρετικό Δίκαιο Πωλήσεων στην Ευρώπη.
Επίσης, έπαιξα πρωτεύων ρόλο στην προώθηση της ατζέντας στους τοµείς της ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης (E-justice), δικαιώµατα πολιτών, ειδικότερα σε θέµατα ιδιοκτησίας, και στην
προετοιµασία µία ρηξικέλευθης αναφοράς για τον ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης των
εθνικών δικαστών στην νοµοθεσία της ΕΕ.
Συµµετείχα ενεργά σε πολλά θέµατα που άπτονται της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου,
των ηλεκτρονικών εκδόσεων και σε άλλα θέµατα συναφή µε το Διαδίκτυο.
Τα τελευταία 5 έτη ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήµουν υπεύθυνη για την
Διαφάνεια, έχοντας εξοικειωθεί µε θέµατα πρόσβασης σε έγγραφα και µε την ελευθερία της
πληροφόρησης. Επίσης, είχα την ευθύνη για την δηµιουργία του κοινού «Μητρώου
Διαφάνειας» (Transparency Register) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οµάδες δηµοσίου
συµφέροντος (και την αντιµετώπιση δυσκολιών στην χάραξη πολιτικής που αφορούσαν την
ανάληψη αυτού του ρόλου από δικηγόρους). Τέλος, υπήρξα βασικό µέλος της οµάδας
εκπόνησης του κώδικα δεοντολογίας για τα µέλη οµάδων συµφερόντων (lobbyists) και για τα
εκλεγµένα µέλη.
Εξωκοινοβουλευτικές Δραστηριότητες
Το 2002, µε προσέγγισε το Ινστιτούτο Μετάφρασης & Διερµηνείας και µου ζήτησε να αναλάβω
την θέση της Προέδρου, στην οποία και επανεξελέγη από τα µέλη για αρκετά χρόνια, έως την
παραίτησή µου το 2009. Ο ρόλος µου στο Ινστιτούτο ήταν ουσιαστικός, καθώς συνεργάστηκα
µε το Institute of Linguists για να λάβουµε επαγγελµατική αναγνώριση (chartered status). Ως
αποτέλεσµα, έγινα το πρώτο επίτιµο µέλος του Chartered Institute of Linguists.
Μετα-κοινοβουλευτική Εντολή και Υφιστάµενοι Ρόλοι
Φεβρουάριος 2012 – Συµµετοχή στο EU Media Futures Forum
Απρίλιος 2012- Μάιος 2016 – Μέλος του συµβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου
Διαµεσολάβησης, Χάγη, Ολλανδία.
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Σεπτέµβριος 2012 - (ανανέωση για επόµενη θητεία, Σεπτέµβριος 2015), διορισµός ως πλήρες
µέλος της Επιτροπής ΕΕ της Law Society.
Σεπτέµβριος 2012 – Πρώτη Ανεξάρτητη Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Διαιτησίας για την
Νοµική Κατάθεση µη-Έντυπου Υλικού (σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν από τον
Απρίλιο 2013) (µεγ. 12 ηµέρες ανά έτος).
Νοέµβριος 2012 –Μέλος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Νοµικής Ακαδηµίας, Τριερ.
Μάρτιος 2013 - Μέλος της Επιτροπής Διασύνδεσης µε την Κυβέρνηση του Συµβουλίου
Αστικής Διαµεσολάβησης, και πλέον µέλος και της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής.
Απρίλιος 2013 - Eπίτιµη Καθηγήτρια (Honorary Senior Fellow) στη Νοµική Σχολή, University
of Hull, και επί του παρόντος καθηγήτρια (part-time Senior Fellow) στα εξής µαθήµατα:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διαιτησία και Διαµεσολάβηση.
Σεπτέµβριος 2013 – Εκλεγµένη Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Βιέννη, µε
επανεκλογή τον Σεπτέµβριο 2015 για 2 ακόµη έτη.
Μάρτιος 2014 - Ευρωπαϊκή Σύµβουλος στο Κέντρο Αποτελεσµατικής Επίλυσης Διαφορών
(CEDR - Centre for Effective Dispute Resolution) και ως ανεξάρτητη συνεργάτης σε θέµατα
επίλυσης εµπορικών διαφορών.
Από τον Δεκ 2013 – Διευθύντρια της δικής της εταιρείας δηµοσίων υποθέσεων και
προώθησης Stratton Park Associates, η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Διαφάνειας
της ΕΕ.
Ιούλιος 2015 – διορισµός ως µέλος του πάνελ εµπορικών διαµεσολαβητών του CEDR.
Τακτική οµιλήτρια σε συνέδρια πάνω σε θέµατα νοµικής φύσεως και δικαιοσύνης στην ΕΕ.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Από το 1995, συµµετέχω στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τοµέα των νοµικών σπουδών,
όπου διδάσκω το µάθηµα European Business σε µη δικηγόρους. Έχω επίσης σχεδιάσει ένα
πρόγραµµα για το πτυχίο Νοµικής και Γλώσσας ,πάνω στο Συγκριτικό και Αλλοδαπό Δίκαιο.
Από το 2013, είµαι Senior Fellow στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Hull, όπου έχω
διδάξει ολόκληρο και πιο πρόσφατα µέρος του προγράµµατος Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε
προπτυχιακούς σπουδαστές, και είµαι υπεύθυνη για τον σχεδιασµό και την διδασκαλία
µεταπτυχιακών µαθηµάτων στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και την Διεθνή Διαιτησία.
Το πρόγραµµα διαλέξεων που παραδίδω στην Ευρώπη και αλλού έχει παιδαγωγικό
προσανατολισµό, και αφορά την ΕΕ, το δίκαιο, την επίλυση διαφορών και όλα τα είδη
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR). Υπό αυτήν την έννοια, είµαι συχνά προσκεκληµένη
οµιλήτρια σε αντίστοιχα συνέδρια.
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Name: Diana Paulette WALLIS
Professional/Academic Qualifications:
1975 BA History Hons (External University of London
Degree) through full time study at Poly of North London.
1977 MA in Local Government University of Kent at
Canterbury
1977/1979 Two years of Law Degree course at University
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Professional Background
Legal Career as Solicitor
Jan 1983 Admitted as solicitor, following articles at Bretherton & Co, solicitors in St. Albans for
whom commenced working in 1978.
1979 – 1999 employment and partnership within various solicitors firms particularly:
1984 – 1993 Partner with Borm-Reid & Co, Staple Inn, London, then Partner and head of
Litigation with Bayer-Rosin, Theobalds Road, London. During this time I developed a
specialized cross border litigation and Private International Law practice.
In mid 1980s I became one of first British solicitors to be admitted to the German bar. At the
same time I was also admitted to the so-called ‘B’ list of the Brussels bar.
1993 -1999 Moved with the same practice and client following to Rollitt’s Solicitors of Hull as
an associate / consultant.
Local Government Career 1994 – 1999
In September 1994 I was elected, in a by-election to Humberside County Council, the following
May I was re-elected on to the new East Riding Unitary Authority and became one of the
group of 6 leading councilors who oversaw the transition to and establishment of the new
authority.
I was also during the period 1995 / 1997 the Non-Executive Chairman of the authority wide
waste disposal company Wastewise Co Ltd
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University Law Lecturing 1995 – 1999
Developed and taught Business Law in Europe module for non-law students (studying for joint
Business and Language Degree) in Dept Management, Hull University (4 academic years)
Developed and taught Comparative and Foreign Law element of new Law and French/German
degree, Hull University Law School (3 academic years)
Political / Legislative Career 1999 - 2012
As a Member of the European Parliament throughout this period I was a leading member of
the Parliament’s Legal Affairs Committee. I was intimately involved in the development of EU
civil and commercial law, particularly I authored reports and steered legislation in the area of
ADR, Mediation and collective redress; PIL particularly Brussels 1 and Rome 11, and most
latterly Contract Law or the proposal on an optional European Sales Law.
I was also key in taking forward the agenda in relation to E-justice, citizen’s rights, particularly
property rights and compiling a ground breaking report on the role and education and training
of the national judge in EU law.
I was particularly involved in many issues relating to the development of e-commerce, epublishing and other Internet related matters.
In my last five years as a Vice President of the European Parliament I was responsible for
Transparency having to become familiar with the whole area of access to documents and
freedom of information. Also having responsibility for the establishment of the joint
‘Transparency Register’ with the European Commission for public interest groups (including
dealing with all the policy difficulties relating to lawyers exercising that role). I also played a
pivotal and lead role in the development of codes of conduct both for lobbyists and elected
members.
External Parliamentary Activities
In 2002 I was approached by the Institute of Translation & Interpreting to be their President
and was subsequently re-elected to that post by the membership over a number of years until I
resigned in 2009. I was instrumental in the Institute working together with the Institute of
Linguists to obtain chartered status. As a result I was awarded the first (honorary) Membership
of Chartered Institute of Linguists
Post-Parliamentary Mandate and Current Roles
February 2012 appointed to participate in EU Media Futures Forum
April 2012 – May 2016
Netherlands.

board member International Mediation Institute, The Hague,

September 2012 ( renewed for further term September 2015 ) appointed full member of the
Law Society EU Committee
September 2012 appointed first Independent Chair of Joint Arbitration Committee on Non-Print
Legal Deposit (under regulations due to come into force April 2013) (max 12 days a year).
November 2012 appointed Member of the Board of Trustees to the Governing Body of the
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European Law Academy, Trier.
March 2013 appointed member of Civil Mediation Council’s Government Relations Committee
and have since also been included in Academic Committee
April 2013 appointed Honorary Senior Fellow Law School University of Hull now part-time
Senior Fellow Lecturing in EU Law, Private International Law, Arbitration and Mediation.
September 2013 Elected President of the European Law Institute, Vienna, re-elected
September 2015 for a further 2 year term.
March 2014 appointed as European Consultant to CEDR (Centre for Effective Dispute
Resolution) and as a neutral working to resolve commercial disputes.
Since Dec 2013 Director of Stratton Park Associates my own small public affairs and advocacy
company; registered on the EU’s Transparency Register.
July 2015 appointed member of CEDR's commercial mediation panel.
I continue to be a regular speaker at conferences relating to legal and EU justice issues.

OTHER SUPPORTING INFORMATION:
I have been involved in legal education at university level since 1995, teaching non-lawyers
European Business and then designing a module for a Law and Language degree covering
Comparative and Foreign Law. Since 2013 I have been a Senior Fellow at the University of
Hull Law School delivering at times the whole and more recently part of the EU Law
undergraduate module and responsible for designing and teaching post graduate modules in
Private International Law and International Arbitration.
My schedule of speaking engagements around Europe and beyond contains a pedagogic
element in speaking about the EU, law, dispute resolution and all types of ADR. In this sense I
am a frequently invited speaked.

