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Eedaflegging door de nieuwe leden van het Gerecht van de Europese Unie 

Plechtige zitting op 16 september 2013 

Tijdens een plechtige zitting die vandaag in Luxemburg heeft plaatsgevonden, hebben vijf nieuwe 
leden van het Gerecht van de Europese Unie naar aanleiding van hun ambtsaanvaarding de eed 
afgelegd ten overstaan van het Hof van Justitie. 

Naar aanleiding van de gedeeltelijke vervanging van het Gerecht en ter vervanging van de heren 
Laurent Truchot, Vilenas Vadapalas, Santiago Soldevila Fragoso en Kevin O’Higgins hebben de 
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij beslissingen van 26 juni en 24 juli 2013 de 
heren Egidijus Bieliūnas, Anthony Collins, Ignacio Ulloa Rubio en Stéphane Gervasoni benoemd als 
rechters in het Gerecht voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2019. 

Bij beslissingen van 6 maart, 26 juni en 24 juli 2013 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen 
van de lidstaten de ambten van de heer Nicholas James Forwood, de heer Alfred Dittrich, mevrouw 
Ingrida Labucka, de heer Miro Prek, mevrouw Mariyana Kancheva, de heren Guido Berardis, Eugène 
Buttigieg en Carl Wetter, en mevrouw Vesna Tomljenović voor diezelfde periode hernieuwd. 

Ten slotte hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, na het ontslag van de 
heer Josef Azizi, de heer Viktor Kreuschitz bij beslissing van 26 juni 2013 benoemd als rechter in het 
Gerecht voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2016. 

Curriculum vitae van de heer Egidijus Bieliūnas 

geboren in 1950; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1973); doctor in de 
rechtsgeleerdheid (1978), assistent, hoofddocent en vervolgens hoogleraar aan de universiteit van 
Vilnius (1977-1992); adviseur bij de juridische afdeling van het parlement van de Republiek Litouwen 
(1990-1992); adviseur bij de Litouwse ambassade in België (1992-1994); adviseur bij de Litouwse 
ambassade in Frankrijk (1994-1996); lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens 
(1996-1999); rechter in het hoogste gerechtshof (1999-2011); hoogleraar aan de universiteit van 
Vilnius, leerstoel strafrecht (2003-2013); vertegenwoordiger van de Republiek Litouwen bij het 
gemeenschappelijk controleorgaan Eurojust (2004-2011); rechter in het constitutioneel hof van de 
Republiek Litouwen (2011-2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013. 
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Curriculum vitae van de heer Anthony Michael Collins 

geboren in 1960; gediplomeerde van het Trinity College, Dublin (rechtswetenschappen) (1984) en van 
de Honourable Society of the King’s Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); Barrister-at-Law 
(1986-1990 en 1997-2003) en Senior Counsel (2003-2013) aan de Ierse balie; referendaris bij het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1990-1997); directeur van het Irish Centre for 
European Law (1997-2000) en thans nog lid van het directiecomité van dit centrum; vicepresident van 
de raad van Europese nationale jeugdcomités (1979-1981); secretaris-generaal van het Organising 
Bureau of European School Student Unions (1977-1984); secretaris-generaal van de Irish Union of 
School Students (1977-1979); internationale vicepresident van de Union of Students in Ireland 
(1982-1983); lid van het bestuurscomité van de Amicale des référendaires, Luxemburg (1992-2000); 
lid van de permanente delegatie van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) bij de 
gerechten van de EU en de EVA (2006-2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013. 

Curriculum vitae van de heer Ignacio Ulloa Rubio 

geboren in 1967; cum laude afgestudeerd in de rechten (1985-1990) en doctoraat (1990-1993) aan de 
Universidad Complutense, Madrid; officier van justitie te Gerona (2000-2003); adviseur voor juridische 
aangelegenheden en rechten van de mens bij de Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak 
(2003-2004); rechter in eerste aanleg en rechter van instructie (2003-2007) en vervolgens magistrado, 
Gerona (2008); adjunct-hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie EUJUST LEX voor Irak van de 
Raad van de Europese Unie (2005-2006); rechtskundig adviseur bij het Tribunal Constitucional 
(2006-2011 en 2013); staatssecretaris voor veiligheid (2012-2013); deskundige op het gebied van de 
rechtsstaat en de hervorming van de veiligheidssector bij de Raad van de Europese Unie 
(2005-2011); extern deskundige op het gebied van strafrecht en grondrechten bij de Europese 
Commissie (2011-2013); onderwijs en een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 
16 september 2013. 

Curriculum vitae van de heer Stéphane Gervasoni 

geboren in 1967; gediplomeerde aan het Institut d’études politiques de Grenoble (1988) en aan de 
École nationale d’administration (1993); auditeur bij de Conseil d’État [rechter-rapporteur bij de 
afdeling geschillen (1993-1997) en lid van de sociale afdeling, 1996-1997]; maître des requêtes bij de 
Conseil d’État (1996-2008); hoogleraar aan het Institut d’études politiques de Paris (1993-1995); 
regeringscommissaris bij de bijzondere cassatiecommissie voor pensioenen (1994-1996); juridisch 
adviseur bij het ministerie voor Overheidsdienst en bij de stad Parijs (1995-1997); secretaris-generaal 
van de prefectuur van het departement Yonne, onderprefect van het arrondissement Auxerre 
(1997-1999); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Savoie, onderprefect van het 
arrondissement Chambéry (1999-2001); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (2001-2005); lid van de beroepscommissie van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) (2001-2005); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de 
Europese Unie (2005-2011, kamerpresident van 2008-2011); conseiller d’État (adjunct van de 
president van de achtste kamer van de afdeling geschillen 2011-2013); lid van de commissie van 
beroep van het Europese ruimtevaartorganisatie (2011-2013); rechter in het Gerecht sedert 
16 september 2013. 
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Curriculum vitae van de heer Viktor Kreuschitz 

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Wenen (1981); ambtenaar bij het 
Bundeskanzleramt – dienst constitutionele aangelegenheden (1981-1997); adviseur bij de juridische 
dienst van de Europese Commissie (1997-2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013. 

 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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