Sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 122/2019
U Luxembourgu 26. rujna 2019.

Svečana sjednica Suda

Mediji i informiranje

Djelomična zamjena sudaca i preuzimanje dužnosti četrnaestero novih članova
Općeg suda Europske unije

Odlukama od 1. veljače 2019. i 29. svibnja 2019. predstavnici vlada država članica Europske unije
obnovili su, na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2025., mandate dvanaestero sudaca
Općeg suda, odnosno Vesne Tomljenović, Mariyane Kancheve, Inge Reine, Ramone Frendo,
Anthonyja Collinsa, Stéphanea Gervasonija, Eugènea Buttigiega, Fredrika Schalina, Ulfa Öberga,
Jana Passera, Alexandra Kornezova i Colma Maca Eochaidha.
Odlukom od 1. veljače 2019. za suca Općeg suda na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza
2025. imenovan je Laurent Truchot, a na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Mirela
Stancu.
Odlukom od 6. ožujka 2019. za sutkinju Općeg suda na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31.
kolovoza 2022. imenovana je Tuula Riitta Pynnä.
Odlukom od 29. svibnja 2019. za suce Općeg suda na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza
2025. imenovani su Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes Christoph
Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus i Miguel Sampol Pucurull, a na
razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Iko Nõmm.
Odlukom od 11. srpnja 2019. za suce Općeg suda na razdoblje od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza
2025. imenovani su Ornella Porchia i Roberto Mastroianni.
Odlukom od 4. rujna 2019. za suca Općeg suda na razdoblje od 6. rujna 2019. do 31. kolovoza
2022. imenovan je Gerhard Hesse.
Povodom polaganja prisege i preuzimanja dužnosti novih članova institucije, danas će se na Sudu
Europske unije održati svečana sjednica.
Izravan prijenos svečane sjednice možete pratiti od 18 sati putem sljedeće poveznice:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae novih članova
Laurent Truchot
Rođen 1962.; diplomirao na Institut d'études politiques u Parizu (1984.); student École nationale de
la magistrature (1986.-1988.); sudac na tribunal de grande instance u Marseilleu (1988.-1990.);
službenik u Upravi za građanske poslove i žigove u Ministarstvu pravosuđa (1990.-1992.);
zamjenik voditelja ureda, zatim voditelj ureda Opće uprave za tržišno natjecanje, potrošače i
sprečavanje prijevara u Ministarstvu gospodarstva, financija i industrije (1992.-1994.); tehnički
savjetnik ministra pravosuđa (1994.-1995.); sudac na tribunal de grande instance u Nîmesu
(1995.-1996.); sudski savjetnik nezavisnog odvjetnika Légera na Sudu Europske unije (1996.2001.); stručni savjetnik na Cour de cassation (2001.-2007.); sudac Općeg suda (2007.-2013.,
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predsjednik vijeća od 2010. do 2013.); savjetnik na Cour de cassation (2013.-2019.); sudac Općeg
suda od 26. rujna 2019.
Mirela Stancu
Rođena 1974.; diploma iz prava na Sveučilištu u Bukureštu (1998.); doktorat iz prava na
Sveučilištu u Bukureštu (2009.); odvjetnica pri odvjetničkoj komori u Bukureštu (1999.-2002.);
predavačica (2002.-2018.), a zatim od 2018. viša predavačica procesnog prava na Sveučilištu u
Bukureštu; nastavnica na Nacionalnom pravosudnom institutu (2007.-2018.); sutkinja
prvostupanjskog suda u Bukureštu (2004.-2009.); sutkinja suda u Bukureštu (2009.-2019.);
sutkinja upućena u ministarstvo vanjskih poslova (2005.); pravnica administratorica na Sudu
Europske unije, u kabinetu sutkinje Toader (2011.-2014.); direktorica za europska pitanja,
međunarodne odnose i programe Državnog sudbenog vijeća (2015.-2018.); autorica mnogobrojnih
publikacija; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Turkuu (magisterij, 1981.); program pravosudne
izobrazbe na Okružnom sudu u Ulvili (1984.); magisterij iz prava na Sveučilištu u Trieru (1993.);
magisterij iz europskih pravnih studija na Europskom institutu za javnu upravu (1994.); predavačica
na Sveučilištu u Turkuu (1981.-1982.); sutkinja regionalnog suda u Poriju (1982.-1983.); načelnica
službe u Uredu za stanovništvo (1983.-1985.); sutkinja suda u Tampereu i Pirkanmaai (1985.1995.); sudska savjetnica na Vrhovnom sudu Finske (1995.); načelnica odjela za postupke prema
pravu Europske unije, pravna savjetnica i agentica države pri Sudu Europske unije, Ministarstvo
vanjskih poslova, voditeljica finske delegacije radne skupine Vijeća „Sud” (1996.-2005.); članica
grupe „Prijatelji predsjedništva” za reformu pravosudnog sustava Zajednice u Ugovoru iz Nice;
sutkinja Vrhovnog upravnog suda Finske (2005.-2012.); sutkinja Vrhovnog suda Finske (2012.2019.); članica stegovnog povjerenstva helsinške burze (2015.-2019.); članica, a zatim
predsjednica odbora za pravosudne ispite u Helsinkiju (2011.-2019.); sutkinja Općeg suda od 26.
rujna 2019.
Tamara Perišin
Rođena 1979.; diploma iz prava na Sveučilištu u Zagrebu (2002.); magisterij iz prava na
Sveučilištu u Oxfordu (2003.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Zagrebu (2007.); Fulbrightova
stipendistica na sveučilištima u Georgetownu i Michiganu (2005.-2006.); izobrazba u znanstvenom
području poučavanja i učenja na Srednjoeuropskom sveučilištu (2007.-2008.); istraživačica na
Institutu Asser (2004.), Institutu Max Planck (2007.-2008.) i Harvard Law School (2014.); položen
pravosudni ispit (2009.); profesorica prava Unije, nositeljica katedre Jean Monnet i koordinatorica
Centra izvrsnosti Jean Monnet Sveučilišta u Zagrebu (2002.-2019.); gostujuća profesorica na
Sveučilištu Harvard (2015.-2016.); članica pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske
Europskoj uniji (2005.-2011.); predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava Unije za državne
službenike i diplomate na Državnoj školi za javnu upravu i Diplomatskoj akademiji Ministarstva
vanjskih i europskih poslova (2011.-2012.); predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava
Unije za suce i državne odvjetnike na Pravosudnoj akademiji i sudu u Zagrebu (2012.-2013.);
predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava Unije pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori (2015.);
posebna savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (2017.-2019.); glavna urednica časopisa
„Croatian Yearobook of European Law and Policy”; autorica mnogobrojnih publikacija; sutkinja
Općeg suda od 26. rujna 2019.
Petra Škvařilová-Pelzl
Rođena 1975.; studij prava u Češkoj i Njemačkoj (magister iuris, Karlovo sveučilište u Pragu,
1999.), doktorica prava (Sveučilište u Hamburgu, 2004.); diplomirala usmeno prevođenje za
njemački jezik na Državnoj školi za jezike u Pragu (1995.); znanstvena suradnica na Katedri za
trgovačko pravo, pomorsko pravo i gospodarsko pravo Sveučilišta u Hamburgu; laureatkinja
natječaja europskih institucija za češke pravnike (2004.); dužnosnica u Glavnoj upravi za knjižnicu
te istraživanje i dokumentaciju Suda Europske unije (2004.-2019.); pomoćnica glavnog direktora
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(2010.-2016.); sudska savjetnica sutkinje M. Berger na Sudu Europske unije (2017.-2018.);
predavačica prava Unije na Saveznoj akademiji za javnu službu u Beču; redovita sudionica na
bijenalnom češko-njemačkom pravnom festivalu; autorica nekoliko publikacija, posebice iz
područja prava Unije i komparativnog prava; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.
Gabriele Steinfatt
Rođena 1977.; studij u Saarbrückenu i Strasbourgu; diploma iz prava na Sveučilištu Robert
Schuman u Strasbourgu (magisterij iz privatnog prava i certifikat iz europskog prava, 2000.);
državni ispiti u Saarbrückenu (2002. i 2005.); postdiplomski studij na Institutu za europske studije
Saarskog sveučilišta (2002.-2003.); doktorat iz prava na Saarskom sveučilištu (2011.); sutkinja
Upravnog suda u Bremenu (2005.-2018.); sutkinja Žalbenog upravnog suda u Bremenu (2018.2019.); članica disciplinskog žalbenog suda za suce (2018.-2019.); zamjenska članica
disciplinskog žalbenog suda za inženjere (2018.-2019.); predavačica na Saarskom sveučilištu i
Sveučilištu u Bremenu; autorica nekoliko pravnih publikacija, osobito iz europskog prava; sutkinja
Općeg suda od 26. rujna 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Rođen 1964.; studij prava na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitätu Bonn; prvi pravnički
državni ispit (1990.); pravni suradnik u upravi njemačkog parlamenta (1991.); Rechtsreferendar u
području nadležnosti Višeg regionalnog suda u Kölnu (1991.-1994.); drugi pravnički državni ispit
(1994.); predavač i istraživač na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitätu Bonn (1991.-1995.);
odvjetnik pri odvjetničkoj komori u Kölnu i pravni savjetnik udruženja poduzetnika (1996.); savjetnik
u Upravi za administraciju i protokol Glavnog tajništva Vijeća Europske unije (1996.-1999.);
izvjestitelj u Glavnoj upravi Europske komisije za tržišno natjecanje (1999.); član ureda (1999.2003.), a zatim predstojnik ureda (2003.-2004.) europske povjerenice Viviane Reding; član ureda
predsjednika Komisije Europskih zajednica Joséa Manuela Barrosa (2004.-2005.); glasnogovornik
i voditelj Službe glasnogovornika Europske komisije (2005.-2009.); predstojnik ureda predsjednika
Europske komisije Joséa Manuela Barrosa (2009.-2014.); zamjenik glavnog direktora pravne
službe Europske komisije (2014.-2015.); glavni direktor Glavne uprave Europske komisije za
tržišno natjecanje (2015.-2019.); sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Rođen 1965.; diploma iz prava na Sveučilištu u Salamanci (1983.-1988.); studij ustavnog prava na
Sveučilištu u Kölnu (1988.-1989.); magisterij iz europskog prava na Sveučilištu u Saarbrückenu
(1991.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Saarbrückenu (1994.) i Salamanci (1994.); predavač
(1993.-1996.) i profesor međunarodnog prava (1996.-2001.) na Sveučilištu u La Rioji; nositelj
katedre za međunarodno javno pravo i katedre Jean Monnet za pravo Europske unije na
Sveučilištu u La Rioji (2001.-2009.); nositelj katedre za međunarodno javno pravo na Sveučilištu u
Salamanci (2009.-2012. i 2018.); prorektor za međunarodne odnose (2004.-2008.), prorektor za
istraživanje (1996.-2000.) i glavni tajnik (1996.) Sveučilišta u La Rioji; počasni doktorat Sveučilišta
u Piuri, Peru (2009.); predstojnik Ureda za međunarodne pravne poslove Ministarstva vanjskih
poslova i suradnje španjolske vlade (2012.-2018.); predstojnik Ureda predsjedništva španjolskog
Državnog vijeća (2018.-2019.); član Stalnog arbitražnog suda (2018.-2019.); autor mnogobrojnih
publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
Rimvydas Norkus
Rođen 1979.; magisterij iz prava na Sveučilištu u Vilniusu (2001.); doktorat iz prava na Sveučilištu
Mykolas Romeris (2005.); studij na Švicarskom institutu za komparativno pravo (ISDC) i
sveučilištima u Bonnu i Vilniusu (2002.-2006.); sudski asistent na Žalbenom sudu Litve (1999.2000.); savjetnik predsjednika Žalbenog suda Litve (2000.-2003.); direktor službe za sudsku
praksu Vrhovnog upravnog suda Litve (2003.-2009.); pravnik lingvist u Europskom parlamentu
(2009.-2010.); direktor Odjela za pravno istraživanje Vrhovnog suda Litve (2010.-2012.); sudac
Žalbenog suda Litve (2012.-2013.); sudac Vrhovnog suda Litve (2013.-2014.); predsjednik
Vrhovnog suda Litve (2014.-2019.); profesor na Institutu za privatno pravo Sveučilišta Mykolas
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Romeris (2012.-2019.); izvanredni profesor na Sveučilištu Mykolas Romeris (2007.-2008.);
predsjednik Sudbenog vijeća Litve (2016.-2018.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg
suda od 26. rujna 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Rođen 1974.; diploma iz prava i poslovnog menadžmenta na Papinskom sveučilištu Comillas –
ICADE (1998.); abogado del Estado zadužen za zastupanje države pred nacionalnim sudovima
(2002.-2005.); abogado del Estado u pravnoj službi Ministarstva kulture (2005.-2006.); član pravne
službe Ministarstva vanjskih poslova zadužene za Sud Europske unije (2006.-2007.); abogado del
Estado - pravni savjetnik u Stalnom predstavništvu Španjolske pri Europskoj uniji (2007.-2014.);
abogado del Estado-Jefe Državne pravne službe nadležne za postupke pred Sudom i zamjenik
glavnog direktora za europske i međunarodne poslove pri Abogacía General del Estado
(Ministarstvo pravosuđa) (2014.- 2019.); član upravnog odbora nekoliko javnih poduzeća (2014.2019.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
Iko Nõmm
Rođen 1977.; doktorat iz prava na Sveučilištu u Tartuu (2013.); savjetnik na žalbenom sudu u
Tallinnu (2001.-2002.); sudski ovršitelj na sudu u Harjuu (2002.); sudac suda u Harjuu (2002.2007.); sudac žalbenog suda u Tallinnu (2007.-2019.); sudac pripravnik na Vrhovnom sudu
Estonije (2015.-2016.); nacionalni sudac upućen na Sud Europske unije (2017.-2018.); predavač
na Sveučilištu u Tartuu (2014.-2019.); predavač na Vrhovnom sudu Estonije (2015.-2019.); voditelj
izobrazbe pri Estonskoj odvjetničkoj komori (2015.-2019.); član Odbora za ocjenjivanje sudaca
(2018.-2019.); član Odbora za ocjenu stručne sposobnosti Estonske odvjetničke komore (2015.2019.); sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
Ornella Porchia
Rođena 1966.; diploma iz prava (1991.); doktorat iz prava na Sveučilištu Bocconi u Milanu (1996.);
profesorica prava Europske unije na Sveučilištu u Torinu; odvjetnica pri odvjetničkoj komori u
Torinu (1994.); docentica (1998.-2002.) i izvanredna profesorica međunarodnog prava na
Sveučilištu u Torinu (2002.-2007.); članica službe Ustavnog suda Italije za istraživanja (2010.2014.); pravna savjetnica u Stalnom predstavništvu Italije pri Europskoj uniji (2014.-2019.);
autorica mnogobrojnih publikacija; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.
Roberto Mastroianni
Rođen 1964.; diploma iz prava na Sveučilištu u Firenci (1987.); doktorat iz prava na Sveučilištu u
Bologni (1992.); magisterij iz prava na Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990.);
postdoktorski studij na Sveučilištu u Ženevi (1992.-1993.); postdoktorski studij na Sveučilištu u
Amsterdamu (1993.-1994.); istraživač u području međunarodnog prava na Sveučilištu u Firenci
(1992.-1997.); sudski savjetnik nezavisnih odvjetnika Giuseppea Tesaura i Antonija Saggija na
Sudu Europskih zajednica (1997.-2000.); profesor prava Europske unije na Sveučilištu Federico II.
u Napulju (2000.-2019.); gostujući profesor u području prava Unije i postupaka prema pravu Unije
na Sveučilištu Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-.2013.); profesor prava Unije na Sveučilištu Luiss
Guido Carli u Rimu (2013.-2017.); savjetnik talijanske vlade za zakonodavna pitanja u Ministarstvu
europskih poslova (2015.-2018.); odvjetnik ovlašten za zastupanje pred višim sudovima (1993.2019.); profesor komparativnog prava na Sturm College of Law, Sveučilište u Denveru (2015.2019.); član upravnog vijeća Talijanskog društva za međunarodno pravo SIDI (2013.-2015.) i
Talijanskog udruženja za studije prava Europske unije AISDUE (2018.-2019.); autor mnogobrojnih
publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
Gerhard Hesse
Rođen 1970.; diploma iz prava na Sveučilištu u Beču (1993.); doktorat iz prava na Sveučilištu u
Beču (2002.); član odjela za europske poslove pri uredu saveznog kancelara (1994.-1995.); član,
zatim načelnik odjela pravne službe ureda saveznog kancelara (1995.-2000.); pravni savjetnik pri
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Radničkoj komori (2000.-2002.); član pravne službe, zatim načelnik odjela pravne službe ureda
saveznog kancelara (2002.-2007.); pravni savjetnik u kabinetu ureda saveznog kancelara (2007.2010.); glavni direktor pravne službe ureda saveznog kancelara (2010.-2017.); glavni direktor
pravne službe ministarstva za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravosuđe (2017.-2019.);
član vladinog odbora za zaštitu osobnih podataka (2010.-2019.); predsjednik nadzornog odbora
nacionalne knjižnice (2017.-2019.); autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.
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