Az Európai Unió Bírósága
122/2019. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY
Luxembourg, 2019. szeptember 26.

A Bíróság ünnepélyes ülése

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Törvényszékének részleges megújítása és tizennégy új tagjának
hivatalba lépése

A tagállamok kormányainak képviselői 2019. február 1-jei és 2019. május 29-i határozataikkal a
2019. szeptember 1-jétől 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra megújították a Törvényszék
tizenkét bírája, nevezetesen Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine, Ramona
Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan
Passer, Alexander Kornezov és Colm Mac Eochaidh megbízatását.
A 2019. február 1-jei határozattal a Törvényszék bíráivá nevezték ki a 2019. szeptember 1-jétől
2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra Laurent Truchot-t és a 2019. szeptember 1-jétől 2022.
augusztus 31-ig terjedő időszakra Mirela Stancut.
A 2019. március 6-i határozattal a Törvényszék bírájává nevezték ki a 2019. szeptember 1-jétől
2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra Tuula Riitta Pynnät.
A 2019. május 29-i határozattal a Törvényszék bíráivá nevezték ki a 2019. szeptember 1-jétől
2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra Tamara Perišint, Petra Škvařilová-Pelzlt, Gabriele
Steinfattot, Johannes Laitenbergert, José Martín y Pérez de Nanclarest, Rimvydas Norkust és
Miguel Sampol Pucurullt, valamint a 2019. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig terjedő
időszakra Iko Nõmmt.
A 2019. július 11-i határozattal a Törvényszék bíráivá nevezték ki a 2019. szeptember 1-jétől 2025.
augusztus 31-ig terjedő időszakra Ornella Porchiát és Roberto Mastroiannit.
A 2019. szeptember 4-i határozattal a Törvényszék bírájává nevezték ki a 2019. szeptember 6-tól
2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra Gerhard Hessét.
A mai napon az intézmény új tagjainak eskütétele és hivatalba lépése alkalmából ünnepélyes ülést
tart az Európai Unió Bíróságának székhelyén.
Az ünnepélyes ülésről 18 órától élő közvetítés látható az alábbi linken elérhető weboldalon:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Az új bírák életrajzai
Laurent Truchot
Született 1962-ben; az Institut d’études politiques de Paris-n szerez diplomát (1984); az Országos
Bíró- és Ügyészképző Intézet volt hallgatója (1986–1988); a marseille-i általános hatáskörű
elsőfokú bíróság bírája (1988–1990); az Igazságügyi Minisztérium polgári ügyekkel foglalkozó
igazgatóságán bíró (1990–1992); a Gazdasági, Pénzügyi és Ipari Minisztérium versenyjogi,
fogyasztóvédelmi és csalás elleni igazgatóságán irodavezető-helyettes, majd irodavezető (1992–
1994); jogtanácsos az igazságügy-miniszter mellett (1994–1995); a nîmes-i általános hatáskörű
elsőfokú bíróság bírája (1995–1996); jogi referens az Európai Unió Bíróságán P. Léger
főtanácsnok mellett (1996–2001); tanácsadó referens a Semmítőszéken (2001–2007); a
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Törvényszék bírája (2007–2013, 2010 és 2013 között tanácselnök); tanácsadó referens a
Semmítőszéken (2013–2019); 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Mirela Stancu
Született 1974-ben; jogot végez a Bukaresti Egyetemen (1998); a jogtudományok doktora a
Bukaresti Egyetemen (2009); a bukaresti ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvéd (1999–2002);
eljárási jogot oktató óraadó (2002–2018), majd 2018 óta docens a Bukaresti Egyetemen; a
Nemzeti Bíróképző Intézet oktatója (2007–2018); a bukaresti elsőfokú bíróság bírája (2004–2009);
a bukaresti bíróság bírája (2009–2019); a külügyminisztériumnál szakmai gyakorlatot folytató bíró
(2005); jogtanácsos az Európai Unió Bíróságán C. Toader bíró mellett (2011–2014); a Legfelsőbb
Bírói Tanács uniós ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, valamint
programfelelőse (2015–2018); számos publikáció szerzője; 2019. szeptember 26-tól a
Törvényszék bírája.
Tuula Riitta Pynnä
Született 1958-ban; a Turkui Egyetemen szerez jogi diplomát (mesterdiploma, 1981); igazságügyi
képzési program az ulvilai regionális bíróságon (1984); jogi mesterdiploma a Trieri Egyetemen
(1993); európai jogi tanulmányok mesterdiploma az Európai Közigazgatási Intézetben (1994);
óraadó a Turkui Egyetemen (1981–1982); a pori regionális bíróság bírája (1982–1983); a
Népesedésügyi Hivatal osztályvezetője (1983–1985); a tamperei és a pirkanmaai bíróság bírája
(1985–1995); jogi referens Finnország legfelsőbb bíróságán (1995); az európai uniós bíróságok
előtti eljárásokkal foglalkozó egység vezetője, jogi tanácsadó és az Európai Unió Bírósága előtt
eljáró állami meghatalmazott, külügyminisztérium, valamint a finn küldöttség vezetője a Tanács
„Bíróság” elnevezésű munkabizottságában (1996–2005); az „Elnökség barátai” elnevezésű, a
Nizzai Szerződés alapján a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének reformjával foglalkozó
bizottság tagja; Finnország legfelsőbb közigazgatási bíróságának bírája (2005–2012); Finnország
legfelsőbb bíróságának bírája (2012–2019); a helsinki tőzsde fegyelmi bizottságának tagja (2015–
2019); a helsinki ügyvédi kamara vizsgabizottságának tagja, majd elnöke (2011–2019); 2019.
szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Tamara Perišin
Született 1979-ben; jogot végez a Zágrábi Egyetemen (2002); jogi mesterdiploma az Oxfordi
Egyetemen (2003); a jogtudományok doktora a Zágrábi Egyetemen (2007); a Georgetown és a
Michigan Egyetem Fulbright ösztöndíjasa (2005–2006); elvégzi a Közép-európai Egyetem képzési
és oktatástudományi képzését (2007–2008); kutató az Asser (2004) és a Max Planck Intézetben
(2007–2008), valamint a Harvard Law Schoolban (2014); felveszik Horvátország ügyvédi
kamarájába (2009); uniós jogot oktató egyetemi tanár, a Zágrábi Egyetem Jean Monnet
tanszékének vezetője és az egyetem Jean Monnet Kiválósági Központjának koordinátora (2002–
2019); vendégoktató a Harvard Egyetemen (2015–2016); a Horvátország Európai Unióhoz való
csatlakozásáról tárgyaló csoport tagja (2005–2011); a tisztviselők, illetve diplomaták uniós jogi
képzési felelőse a Nemzeti Államigazgatási Egyetemen és a külügyi és európai uniós ügyekért
felelős minisztérium Diplomáciai Akadémiáján (2011–2012); a bírák és ügyészek uniós jogi
képzési felelőse az Igazságügyi Akadémia és a zágrábi bíróság mellett (2012–2013); a horvát
ügyvédszövetség uniós jogi képzési felelőse (2015); a tudomány- és oktatásügyi minisztérium
szaktanácsadója (2017–2019); egy uniós jogi folyóirat főszerkesztője; számos publikáció szerzője;
2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Petra Škvařilová-Pelzl
Született 1975-ben; jogi tanulmányok a Cseh Köztársaságban és Németországban (Magister iuris,
prágai Károly Egyetem, 1999), a jogtudományok doktora (Hamburgi Egyetem, 2004);
tolmácsdiplomát szerez német nyelvből a Prágai Állami Nyelvi Intézetben (1995); a Hamburgi
Egyetem Kereskedelmi Jogi, Tengerjogi és Gazdasági Jogi Tanszékének tudományos
segédmunkatársa; sikeres pályázó az uniós intézmények által cseh jogászok körében szervezett
nyílt versenyvizsgán (2004); az Európai Unió Bírósága Könyvtári, illetve Kutatási és
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Dokumentációs Igazgatóságának tisztviselője (2004–2019); a főigazgató melletti attasé (2010–
2016); jogi referens az Európai Unió Bíróságán M. Berger bíró mellett (2017–2018); uniós jogot
oktató óraadó a Bécsi Szövetségi Közigazgatási Akadémián; rendszeresen előad a kétévente
megrendezett cseh-német jogi fesztiválon; számos – többek között uniós jogi és összehasonlító
jogi – publikáció szerzője; 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Gabriele Steinfatt
Született 1977-ben; tanulmányok Saarbrückenben és Strasbourgban; jogi diploma a strasbourgi
Robert Schuman Egyetemen (magánjogi mesterfokozat és európai uniós jogi oklevél, 2000);
államvizsga Saarbrückenben (2002 és 2005); posztgraduális tanulmányok a Saar-vidéki Egyetem
Európai Tanulmányok Intézetében (2002–2003); a jogtudományok doktora a Saar-vidéki
Egyetemen (2011); a brémai közigazgatási bíróság bírája (2005–2018); a brémai közigazgatási
fellebbviteli bíróság bírája (2018–2019); a bírák fegyelmi fellebbviteli tanácsának tagja (2018–
2019); a mérnökök fegyelmi fellebbviteli tanácsának póttagja (2018–2019); óraadó a Saar-vidéki
és a Brémai Egyetemen; számos jogi, különösen uniós jogi publikáció szerzője; 2019. szeptember
26-tól a Törvényszék bírája.
Johannes Christoph Laitenberger
Született 1964-ben; jogi tanulmányok a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnon; első
jogi államvizsga (1990); a német parlament adminisztrációjának jogi munkatársa (1991);
Rechtsreferendar a kölni regionális felsőbíróságon (1991–1994); második jogi államvizsga (1994);
óraadó és kutató a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnon (1991–1995); a kölni
ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvéd és egy vállalkozói szövetség jogtanácsosa (1996);
tanácsadó az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának Adminisztrációs és Protokollért Felelős
Igazgatóságán (1996–1999); előadó az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán
(1999); Viviane Reding uniós biztos kabinetjének tagja (1999–2003), majd kabinetfőnöke (2003–
2004); José Manuel Barroso, az Európai Közösségek Bizottsága elnöke kabinetjének tagja (2004–
2005); az Európai Bizottság szóvivője és szóvivői szolgálatának vezetője (2005–2009); José
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kabinetjének vezetője (2009–2014); az Európai
Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese (2014–2015); az Európai Bizottság
Versenypolitikai Főigazgatóságának főigazgatója (2015–2019); 2019. szeptember 26-tól a
Törvényszék bírája.
José Martín y Pérez de Nanclares
Született 1965-ben; jogi diplomát szerez a Salamancai Egyetemen (1983–1988); alkotmányjogi
tanulmányok a Kölni Egyetemen (1988–1989); európai uniós jogi mesterdiploma a Saarbrückeni
Egyetemen (1991); a jogtudományok doktora a Saarbrückeni Egyetemen (1994) és a Salamancai
Egyetemen (1994); nemzetközi jogi docens (1993–1996) és egyetemi tanár (1996–2001) a La
Rioja Egyetemen; a La Rioja Egyetem nemzetközi közjogi tanszékének és európai uniós jogi Jean
Monnet tanszékének vezetője (2001–2009); a Salamancai Egyetem nemzetközi közjogi
tanszékének vezetője (2009–2012 és 2018); nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes
(2004–2008), kutatásért felelős rektorhelyettes (1996–2000) és főtitkár (1996) a La Rioja
Egyetemen; doctor honoris causa cím a perui Piura Egyetemen (2009); a spanyol kormány külügyi
és együttműködési minisztériuma nemzetközi jogi osztályának vezetője (2012–2018); a spanyol
államtanács elnökségének kabinetvezetője (2018–2019); az állandó választottbíróság tagja (2018–
2019); számos publikáció szerzője; 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Rimvydas Norkus
Született 1979-ben; jogi mesterdiploma a Vilniusi Egyetemen (2001); a jogtudományok doktora a
Mykolas Romeris Egyetemen (2005); tanulmányok a Svájci Összehasonlító Jogtudományi
Intézetben (ISDC), valamint a Bonni és Vilniusi Egyetemen (2002–2006); fogalmazó Litvánia
fellebbviteli bíróságán (1999–2000); tanácsadó Litvánia fellebbviteli bíróságának elnöke mellett
(2000–2003); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bírósága bírói gyakorlattal foglalkozó osztályának
vezetője (2003–2009); jogász-nyelvész az Európai Parlamentnél (2009–2010); Litvánia legfelsőbb
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bírósága jogi kutatómunkáért felelős osztályának vezetője (2010–2012); Litvánia fellebbviteli
bíróságának bírája (2012–2013); Litvánia legfelsőbb bíróságának bírája (2013–2014); Litvánia
legfelsőbb bíróságának elnöke (2014–2019); egyetemi tanár a Mykolas Romeris Egyetem
Magánjogi Intézetében (2012–2019); docens a Mykolas Romeris Egyetemen (2007–2008);
Litvánia bírói tanácsának elnöke (2016–2018); számos publikáció szerzője; 2019. szeptember 26tól a Törvényszék bírája.
Miguel Sampol Pucurull
Született 1974-ben; jogot és vállalkozásmenedzsmentet végez a Comillas–ICADE Pápai
Egyetemen (1998); az állam nemzeti bíróságok előtti képviseletét ellátó abogado del Estado
(2002–2005); abogado del Estado a kulturális minisztérium jogi szolgálatánál (2005–2006); a
külügyminisztérium Európai Unió Bíróságával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó jogi szolgálatának
tagja (2006–2007); jogi tanácsadó (abogado del Estado) Spanyolország Európai Unió melletti
állandó képviseletén (2007–2014); a spanyol állam Bíróság előtti eljárásokkal foglalkozó jogi
szolgálatának vezetője (abogado del Estado-Jefe), valamint az Abogacía General del Estado
(igazságügyi minisztérium) európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős főigazgató-helyettese
(2014–2019); több állami vállalat igazgatótanácsának tagja (2014–2019); számos publikáció
szerzője; 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Iko Nõmm
Született 1977-ben; a jogtudományok doktora a Tartui Egyetemen (2013); tanácsadó a tallinni
fellebbviteli bíróságon (2001–2002); bírósági fogalmazó a harjui bíróságon (2002); a harjui bíróság
bírája (2002–2007); a tallinni fellebbviteli bíróság bírája (2007–2019); fogalmazó Észtország
legfelsőbb bíróságán (2015–2016); az Európai Unió Bíróságán szakmai gyakorlatot folytató
nemzeti bíró (2017–2018); óraadó a Tartui Egyetemen (2014–2019); oktató Észtország legfelsőbb
bíróságán (2015–2019); oktató az észt ügyvédi kamaránál (2015–2019); a bírák
vizsgabizottságának tagja (2018–2019); az észt ügyvédi kamara szakmai alkalmasságot vizsgáló
bizottságának tagja (2015–2019); 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Ornella Porchia
Született 1966-ban; jogi diplomát szerez (1991); a jogtudományok doktora a milánói Bocconi
Egyetemen (1996); európai uniós jogot oktató egyetemi tanár a Torinói Egyetemen; a torinói
ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvéd (1994); nemzetközi jogi tanársegéd (1998–2002) és docens
a Torinói Egyetemen (2002–2007); Olaszország alkotmánybírósága elemző szolgálatának tagja
(2010–2014); jogi tanácsadó Olaszország Európai Unió melletti állandó képviseletén (2014–2019);
számos publikáció szerzője; 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Roberto Mastroianni
Született 1964-ben; a Firenzei Egyetemen szerez jogi diplomát (1987); a jogtudományok doktora a
Bolognai Egyetemen (1992); jogi mesterdiploma, Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990);
posztgraduális tanulmányok a Genfi Egyetemen (1992–1993); posztgraduális tanulmányok az
Amszterdami Egyetemen (1993–1994); nemzetközi jogi kutató a Firenzei Egyetemen (1992–1997);
jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán Giuseppe Tesauro és Antonio Saggio
főtanácsnokok mellett (1997–2000); európai uniós jogot oktató egyetemi tanár a nápolyi Federico II
Egyetemen (2000–2019); az uniós jog és a peres eljárások jogának vendégoktatója a Paris 2 –
Panthéon-Assas Egyetemen (2011–2013); uniós jogot oktató egyetemi tanár a római Luiss Guido
Carli Egyetemen (2013–2017); az olasz kormány uniós ügyekkel foglalkozó osztályának
jogszabály-előkészítési tanácsadója (2015–2018); a legfelsőbb bíróságok előtt eljárni jogosult
ügyvéd (1993–2019); összehasonlító versenyjogot oktató egyetemi tanár a Denveri Egyetemen,
Sturm College of Law (2015–2019); az Olasz Nemzetközi Jogi Társaság (SIDI) (20I3–2015) és az
Európai Uniós Jogi Tanulmányok Olasz Társasága (AISDUE) (2018–2019) irányítótanácsának
tagja; számos publikáció szerzője; 2019. szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
Gerhard Hesse
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Született 1970-ben; a Bécsi Egyetemen szerez jogi diplomát (1993); jogi doktorátus a Bécsi
Egyetemen (2002); a Szövetségi Kancellária európai ügyekért felelős osztályának tagja (1994–
1995); a Szövetségi Kancellária jogi szolgálatának tagja majd osztályvezetője (1995–2000); a
munkaügyi kamara jogtanácsosa (2000–2002); a Szövetségi Kancellária jogi szolgálatának tagja
majd osztályvezetője (2002–2007); a szövetségi kancellár kabinetjének jogi tanácsadója (2007–
2010); a Szövetségi Kancellária jogi szolgálatának főigazgatója (2010–2017); az alkotmányügyi,
reformügyi, deregularizációs és igazságügyi minisztérium jogi szolgálatának főigazgatója (2017–
2019); a kormány személyes adatok védelméért felelős tanácsának tagja (2010–2019); a nemzeti
könyvtár felügyelőbizottságának elnöke (2017–2019); számos publikáció szerzője; 2019.
szeptember 26-tól a Törvényszék bírája.
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