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Pers en Voorlichting

Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Gedeeltelijke vervanging van de leden en ambtsaanvaarding van zes nieuwe leden
van het Hof van Justitie

Bij besluit van 28 februari 2018 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten
van de Europese Unie acht rechters in het Hof van Justitie, namelijk de heren Arabadjiev,
Bonichot, von Danwitz, Fernlund, Levits, Lycourgos en Malenovský en mevrouw Prechal, voor de
periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2024 herbenoemd.
Bij besluiten van 28 februari 2018, 13 juni 2018, 25 juli 2018 en 5 september 2018 zijn mevrouw
Rossi, ter vervanging van de heer Tizzano, de heer Jarukaitis, ter vervanging van de heer
Jarašiūnas, de heer Xuereb, ter vervanging van de heer Borg Barthet, en de heer Cardoso da
Silva Piçarra, ter vervanging van de heer Da Cruz Vilaça, voor de periode van 7 oktober 2018 tot
en met 6 oktober 2024 benoemd tot rechter in het Hof van Justitie.
Bij besluit van 28 februari 2018 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten
van de Europese Unie twee advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, namelijk de heren Bot en
Szpunar, voor de periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2024 herbenoemd.
Bij besluiten van 28 februari 2018 en 5 september 2018 zijn de heer Pitruzzella, ter vervanging van
de heer Mengozzi, en de heer Hogan voor de periode van 7 oktober 2018 tot en met 6 oktober
2024 benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.
Ter gelegenheid van het einde van de ambtstermijn en het vertrek van de heren Tizzano, Da Cruz
Vilaça, Wathelet, Borg Barthet, Mengozzi en Jarašiūnas en de eedaflegging en ambtsaanvaarding
van de nieuwe leden van de instelling, wordt vandaag een plechtige zitting gehouden in het Hof
van Justitie van de Europese Unie.
De plechtige zitting zal vanaf 17.30 uur live te volgen zijn via de volgende link:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae van de nieuwe leden
Peter George Xuereb
geboren in 1954; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Malta (1977); Master of
Laws van de universiteit van Londen (1979); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van
Cambridge, 1982); docent aan het Ealing College of Higher Education (1982-1984); docent aan de
universiteit van Exeter (1984-1990); hoofddocent aan de universiteit van Londen, Queen Mary and
Westfield College (1990-1993); juridisch adviseur in de privésector, vervolgens bij het parlement
van Malta (1993-2016); hoogleraar en hoofd van het departement Europees recht en vergelijkend
recht van de universiteit van Malta (1993-2016); directeur van het centrum voor documentatie en
onderzoek van de universiteit van Malta (1993-2016); voorzitter van de Maltese vereniging voor
Europees recht; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht van de Europese Unie
(2016-2018); rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
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geboren in 1957; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Lissabon (1980); master in
de rechten van de universiteit van Lissabon (1986); doctor in de rechtsgeleerdheid van de
universiteit Nova van Lissabon (2003); assistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de
universiteit van Lissabon (1981-1986); jurist-linguïst (1986-1987) en jurist-revisor (1987-1990) bij
het Hof van Justitie; referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese
Gemeenschappen (1990-1996); gasthoogleraar bij het instituut van Europese studies van de
universiteit van Saarbrücken, Duitsland (1987-1996); nationaal coördinator voor zaken
betreffende het vrije verkeer van personen in de Europese ruimte bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken, Portugal (1996-1999); lid van het Comité K4 van de Raad en van de
Centrale Groep van de permanente overlegstructuur van de Schengenakkoorden (1996 -1999);
assistent en promovendus in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon
(1999-2003); docent rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon (2003-2008);
buitengewoon hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon (2008-2018);
Portugees lid van FreSsco, netwerk van onafhankelijke deskundigen in domeinen van vrij
verkeer van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheid binnen de Europese Unie
(2004-2017) en van het academisch netwerk Odysseus voor juridisch onderzoek over
immigratie en asiel in Europa (2004-2018); lid van de beheersraad van het Bureau van de
Europese Unie voor de grondrechten (2015-2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het
Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.
Lucia Serena Rossi
geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Bologna (1982); hoogleraar
Europees recht aan de universiteit van Bologna; directeur van het internationaal
onderzoekscentrum voor Europees recht van de universiteit van Bologna; advocaat aan de balie
van Bologna; buitengewoon hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Urbino
(1997-2000); vicevoorzitter van de Italiaanse vereniging voor internationaal recht en voor het recht
van de Europese Unie (2009-2010); lid van de gemengde raad van bestuur van de ChineesEuropese school voor rechtsgeleerdheid van de Chinese universiteit voor politieke wetenschappen
en rechtsgeleerdheid (2011-2013); vertegenwoordiger van de Italiaanse regering bij de stuurgroep
van de Academie voor Europees Recht (2015-2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het
Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.
Gerard Hogan
geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van het University College, Dublin (LL.M. in 1981);
gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Pennsylvania (LL.M. in 1982); barrister-at-law
van de Honorable Society of King’s Inns te Dublin (1984); doctor in de rechtsgeleerdheid van de
University College, Dublin (LL.D. in 1997); doctor in de rechtsgeleerdheid van het Trinity College,
Dublin (Ph.D. 2001); docent in de rechten bij de Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel
bij de balie van Ierland (1987-1997); senior counsel bij de balie van Ierland (1997-2010); rechter in
de High Court van Ierland (2010-2014); rechter in de Court of Appeal van Ierland (2014-2018);
auteur van talrijke publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.
Giovanni Pitruzzella
geboren in 1959; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Palermo (1982); hoogleraar
constitutioneel recht aan de universiteit van Palermo; hoogleraar grondwettelijk recht aan de
universiteit LUISS Guido Carli te Rome; juridisch raadgever van de Italiaanse regering
(1993-1996); hoogleraar publiek recht aan de universiteit van Cagliari (1986-1997); voorzitter van
de commissie voor de toepassing van het bijzonder statuut van de regio Sicilië (1998-2002);
juridisch raadgever bij het Italiaanse ministerie van gezondheid (2008-2011); lid, vervolgens
voorzitter van de commissie voor het waarborgen van het stakingsrecht in wezenlijke
overheidsdiensten (2006-2011); voorzitter van de Italiaanse autoriteit voor de naleving van de
mededinging en de vrije markt (2011-2018); in april 2013 door de president van de Republiek
aangesteld als één van de zes wijzen in de commissie voor institutionele, economische en sociale
hervormingen en, in juni van datzelfde jaar, door de eerste minister benoemd tot lid van de groep
van experts tot het formuleren van een voorstel van grondwettelijke hervorming; auteur van talrijke
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publicaties op het vlak van publiek recht, grondwettelijk recht, bestuursrecht
mededingingsrecht; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

en

Irmantas Jarukaitis
geboren in 1973; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1992-1997); doctor
in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Vilnius (2008); assistent, buitengewoon hoogleraar
aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Vilnius (1999-2018); afdelingshoofd (2002-2003),
vicedirecteur-generaal van het departement voor Europees recht van ministerie van justitie van
Litouwen (2004-2010); rechter in het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2010-2018);
vicepresident van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2012-2017); waarnemend president
van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2015-2017); auteur van talrijke publicaties inzake
Europees en grondwettelijk recht; medeoprichter en lid van de Litouwse vereniging voor Europees
recht; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.
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