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Prese un informācija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sastāva daļēja nomaiņa un četrpadsmit jaunu
Vispārējās tiesas tiesnešu stāšanās amatā

Ar 2019. gada 1. februāra un 2019. gada 29. maija lēmumiem Eiropas Savienības dalībvalstu
valdību pārstāvji uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam atkārtoti
apstiprināja tiesneša pilnvaras divpadsmit Vispārējās tiesas tiesnešiem – Vesna Tomljenović,
Mariyana Kancheva, Ingai Reinei, Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène
Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov un Colm Mac Eochaidh.
Ar 2019. gada 1. februāra lēmumu uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2025. gada
31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnesi ir iecelts Laurent Truchot un uz laikposmu no
2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnesi ir iecelta
Mirela Stancu.
Ar 2019. gada 6. marta lēmumu uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada
31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnesi ir iecelta Tuula Riitta Pynnä.
Ar 2019. gada 29. maija lēmumu uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2025. gada
31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnešiem ir iecelti Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl,
Gabriele Steinfatt, Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas
Norkus un Miguel Sampol Pucurull un uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada
31. augustam – Iko Nõmm.
Ar 2019. gada 11. jūlija lēmumu uz laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2025. gada
31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnešiem ir iecelti Ornella Porchia un Roberto Mastroianni.
Ar 2019. gada 4. septembra lēmumu uz laikposmu no 2019. gada 6. septembra līdz 2022. gada
31. augustam par Vispārējās tiesas tiesnesi ir iecelts Gerhard Hesse.
Tā kā jaunajiem Vispārējās tiesas tiesnešiem ir jānodod zvērests un jāstājas amatā, šodien
Eiropas Savienības Tiesas mītnes vietā notiks svinīgā sēde.
Svinīgā sēde, sākot no plkst. 18.00, tiks pārraidīta tiešsaistē šajā interneta vietnē:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Jauno tiesnešu curricula vitae
Laurent Truchot
Dzimis 1962. gadā; Parīzes Politikas studiju institūta diploms (1984); École nationale de la
magistrature [Valsts Tiesnešu skolas] bijušais audzēknis (1986–1988); Tribunal de grande
instance de Marseille [Marseļas Vispārējās pirmās instances tiesas] tiesnesis (1988–1990);
Tieslietu ministrijas Civillietu un valsts lietu direkcijas maģistrāts (1990–1992); Ekonomikas,
finanšu un rūpniecības ministrijas Konkurences, patērētāju tiesību un krāpšanas apkarošanas
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ģenerāldirekcijas biroja vadītāja palīgs, pēc tam – biroja vadītājs (1992–1994); tieslietu ministra
tehniskais konsultants (1994–1995); Tribunal de grande instance de Nîmes [Nīmas Vispārējās
pirmās instances tiesas] tiesnesis (1995–1996); Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta
F. Ležē [P. Léger] palīgs (1996–2001); Cour de cassation [Kasācijas tiesas] konsultants palīgs
(2001–2007); Vispārējās tiesas tiesnesis (2007–2013, palātas priekšsēdētājs no 2010. līdz
2013. gadam); Cour de cassation konsultants (2013–2019); kopš 2019. gada 26. septembra –
Vispārējās tiesas tiesnesis.
Mirela Stancu
Dzimusi 1974. gadā; Bukarestes Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs (1998); Bukarestes
Universitātes doktora grāds tiesību zinātnēs (2009); Bukarestes Advokātu kolēģijas locekle (1999–
2002); Bukarestes Universitātes procesuālo tiesību lektore (2002–2018), pēc tam, no 2018. gada –
docente; pasniedzēja Valsts tiesnešu institūtā (2007–2018); Bukarestes pirmās instances tiesas
tiesnese (2004–2009); Bukarestes tiesas tiesnese (2009–2019); Ārlietu ministrijas norīkotā
tiesnese (2005); administratore juriste Eiropas Savienības Tiesas tiesneses K. Toaderes
[C. Toader] kabinetā (2011–2014); Eiropas lietu, starptautisko attiecību un Augstākās tieslietu
padomes programmu direktore (2015–2018); vairāku publikāciju autore; kopš 2019. gada
26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.
Tuula Riitta Pynnä
Dzimusi 1958. gadā; Turku Universitātes diploms tiesību zinātnēs (maģistra grāds, 1981); tieslietu
apmācības programma Ulvilas apgabaltiesā (1984); Trīres Universitātes maģistra grāds tiesību
zinātnēs (1993); Eiropas Publiskās pārvaldes institūta Eiropas tiesību studiju maģistra grāds
(1994); Turku Universitātes lektore (1981–1982); Pori pilsētas tiesas tiesnese (1982–1983);
Iedzīvotāju reģistra dienesta vadītāja (1983–1985); Tamperes un Pirkanmā tiesas tiesnese (1985–
1995); Somijas Augstākās tiesas tiesneša palīdze (1995); Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
strīdu nodaļas vadītāja, juridiskā padomniece un valsts pārstāve Eiropas Savienības Tiesā,
Padomes darba grupas “Tiesa” Somijas delegācijas vadītāja (1996–2005); “Prezidentvalsts
draugu” grupas Kopienu tiesu sistēmas reformai Nicas līgumā locekle; Somijas Augstākās
administratīvās tiesas tiesnese (2005–2012); Somijas Augstākās tiesas tiesnese (2012–2019);
Helsinku Biržas Disciplinārlietu komitejas locekle (2015–2019); Helsinku Advokātu kolēģijas
eksāmenu komitejas locekle, pēc tam – priekšsēdētāja (2011–2019); kopš 2019. gada
26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.
Tamara Perišin
Dzimusi 1979. gadā; Zagrebas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (2002); Oksfordas
Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs (2003); Zagrebas Universitātes doktora grāds tiesību
zinātnēs (2007); Fulbraita [Fulbright] stipendiāte Džordžtaunas un Mičiganas universitātēs (2005–
2006); mācības izglītības un pedagoģijas zinātnēs Centrāleiropas universitātē (2007–2008);
pētniece Asser institūtā (2004), Maksa Planka institūtā (2007–2008) un Harvard Law School
(2014); uzņemta Horvātijas Advokātu kolēģijā (2009); Savienības tiesību profesore, Žana Monē
profesūras profesore un Žana Monē izcilības centra koordinatore Zagrebas Universitātē (2002–
2019); viesprofesore Hārvarda universitātē (2015–2016); sarunu par Horvātijas pievienošanos
Eiropas Savienībai grupas locekle (2005–2011); atbildīgā par ierēdņu un diplomātu mācībām
Savienības tiesībās Valsts administrācijas skolā un Ārlietu un Eiropas lietu ministrijas
diplomātiskajā akadēmijā (2011–2012); atbildīgā par tiesnešu un prokuroru mācībām Savienības
tiesībās Tieslietu akadēmijā un Zagrebas tiesā (2012–2013); atbildīgā par mācībām Savienības
tiesībās Horvātijas Advokātu apvienībā (2015); Zinātņu un izglītības ministrijas īpašā padomniece
(2017–2019); Savienības tiesību žurnāla galvenā redaktore; vairāku publikāciju autore; kopš
2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.

Petra Škvařilová-Pelzl
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Dzimusi 1975. gadā; studijas tiesību zinātnēs Čehijas Republikā un Vācijā (Magister iuris, Prāgas
Kārļa universitāte, 1999), doktora grāds tiesību zinātnēs (Hamburgas Universitāte, 2004); Prāgas
Valsts valodu skolas diploms mutiskajā tulkošanā vācu valodā (1995); Hamburgas Universitātes
Komerctiesību, jūras tiesību un ekonomikas tiesību katedras zinātniskā līdzstrādniece; čehu juristu
atlasei rīkota Eiropas iestāžu konkursa laureāte (2004); Eiropas Savienības Tiesas Bibliotēkas,
pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcijas ierēdne (2004–2019); ģenerāldirektora atašejs
(2010–2016); Eiropas Savienības Tiesas tiesneses M. Bergeres [M. Berger] palīdze (2017–2018);
Savienības tiesību lektore Vīnes Federālajā civildienesta akadēmijā; regulāra dalība Čehijas un
Vācijas tiesību biennālē; vairāku publikāciju autore, it īpaši Savienības tiesību un salīdzinošo
tiesību jomā; kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.
Gabriele Steinfatt
Dzimusi 1977. gadā; studijas Zārbrikenē un Strasbūrā; ieguvusi Strasbūras Roberta Šūmana
universitātes diplomu tiesību zinātnēs (maģistra grāds privāttiesībās un sertifikāts Eiropas tiesībās,
2000); valsts eksāmeni Zārbrikenē (2002. g. un 2005. g.); trešā cikla studijas Zāras Universitātes
Eiropas studiju institūtā (2002–2003); Zāras Universitātes doktora grāds tiesību zinātnēs (2011);
Brēmenes Administratīvās tiesas tiesnese (2005–2018); Brēmenes Administratīvās apelācijas
tiesas tiesnese (2018–2019); Tiesnešu disciplinārlietu apelācijas tiesas locekle (2018–2019);
Inženieru disciplinārlietu apelācijas tiesas locekļa vietniece (2018–2019); pasniedzēja Zāras
Universitātē un Brēmenes Universitātē; vairāku juridisku publikāciju autore, it īpaši Eiropas
tiesībās; kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.
Johannes Christoph Laitenberger
Dzimis 1964. gadā; tiesību zinātņu studijas Reinas Fridriha Vilhelma universitātē Bonnā
[Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn]; 1. valsts eksāmens tiesību zinātnēs (1990);
juridiskais līdzstrādnieks Vācijas parlamenta administrācijā (1991); tiesību zinātņu praktikants
[Rechtsreferendar] Federālās zemes Augstākajā tiesā Ķelnē (1991–1994); 2. valsts eksāmens
tiesību zinātnēs (1994); pasniedzējs un pētnieks Reinas Fridriha Vilhelma universitātē Bonnā
(1991–1995); Ķelnes Advokātu kolēģijas loceklis un Uzņēmumu federācijas juridiskais padomnieks
(1996); Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Administrācijas un protokola direkcijas
padomnieks (1996–1999); ziņotājs Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātā (1999);
Eiropas komisāres Vivianas Redingas [Viviane Reding] kabineta loceklis (1999–2003), pēc tam –
kabineta vadītājs (2003–2004); Eiropas Kopienu Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barozu
[José Manuel Barroso] kabineta loceklis (2004–2005); Eiropas Komisijas runaspersona un Eiropas
Komisijas Preses dienesta vadītājs (2005–2009); Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela
Barozu kabineta vadītājs (2009–2014); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta ģenerāldirektora
vietnieks (2014–2015); Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors (2015–
2019); kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.
José Martín y Pérez de Nanclares
Dzimis 1965. gadā; Salamankas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1983–1988);
konstitucionālo tiesību studijas Ķelnes Universitātē (1988–1989); Zārbrikenes Universitātes
maģistra grāds Eiropas tiesībās (1991); Zārbrikenes Universitātes (1994) un Salamankas
Universitātes (1994) doktora grāds tiesību zinātnēs; starptautisko tiesību docents (1993–1996) un
profesors (1996–2001) Larjohas Universitātē; Starptautisko publisko tiesību profesūras profesors
un Žana Monē Eiropas Savienības tiesību profesūras profesors Larjohas Universitātē (2001–
2009); Starptautisko publisko tiesību profesūras profesors Salamankas Universitātē (2009.–
2012. g. un 2018. g.); Larjohas Universitātes starptautisko attiecību rektora vietnieks (2004–2008),
pētniecības rektora vietnieks (1996–2000) un ģenerālsekretārs (1996); Pjuras Universitātes (Peru)
honoris causa doktors (2009); Spānijas Ārlietu un valdības sadarbības ministrijas Starptautisko
juridisko lietu kabineta direktors (2012–2018); Spānijas Valsts padomes Prezidentūras biroja
direktors (2018–2019); Pastāvīgās šķīrējtiesas loceklis (2018–2019); vairāku publikāciju autors;
kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.
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Rimvydas Norkus
Dzimis 1979. gadā; Viļņas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs (2001); Mykolas Romeris
universitātes doktora grāds tiesību zinātnēs (2005); studijas Šveices Salīdzinošo tiesību institūtā
(ISDC) un Bonnas un Viļņas universitātēs (2002–2006); Lietuvas Apelācijas tiesas konsultants
(1999–2000); Lietuvas Apelācijas tiesas priekšsēdētāja padomnieks (2000–2003); Lietuvas
Augstākās administratīvās tiesas Tiesu prakses dienesta direktors (2003–2009); jurists lingvists
Eiropas Parlamentā (2009–2010); Lietuvas Augstākās tiesas Juridiskās pētniecības departamenta
direktors (2010–2012); Lietuvas Apelācijas tiesas tiesnesis (2012–2013); Lietuvas Augstākās
tiesas tiesnesis (2013–2014); Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs (2014–2019); Mykolas
Romeris universitātes Privāttiesību institūta profesors (2012–2019); Mykolas Romeris universitātes
asociētais profesors (2007–2008); Lietuvas Tieslietu padomes priekšsēdētājs (2016–2018);
vairāku publikāciju autors; kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.
Miguel Sampol Pucurull
Dzimis 1974. gadā; Comillas – ICADE pāvesta universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs un
uzņēmumu vadībā (1998); abogado del Estado, kas ir atbildīgs par valsts pārstāvību valsts tiesās
(2002–2005); Kultūras ministrijas Juridiskā dienesta abogado del Estado (2005–2006); Ārlietu
ministrijas Juridiskā dienesta loceklis saistībā ar jautājumiem par Eiropas Savienības Tiesu (2006–
2007); Spānijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā abogado del Estado un juridiskais
padomnieks (2007–2014); Valsts Juridiskā dienesta abogado del Estado-Jefe, kas atbildīgs par
tiesvedībām Tiesā, un Abogacía General del Estado (Tieslietu ministrija) Eiropas Savienības un
starptautisko tiesību dienesta ģenerāldirektora vietnieks (2014–2019); vairāku valsts uzņēmumu
valdes loceklis (2014–2019); vairāku publikāciju autors; kopš 2019. gada 26. septembra –
Vispārējās tiesas tiesnesis.
Iko Nõmm
Dzimis 1977. gadā; Tartu Universitātes doktora grāds tiesību zinātnēs (2013); Tallinas apelācijas
tiesas padomnieks (2001–2002); Harju tiesas konsultants (2002); Harju tiesas tiesnesis (2002–
2007); Tallinas apelācijas tiesas tiesnesis (2007–2019); Igaunijas Augstākās tiesas
tiesnesis-praktikants (2015–2016); valsts tiesnesis, kas norīkots uz Eiropas Savienības Tiesu
(2017–2018); Tartu Universitātes pasniedzējs (2014–2019); Igaunijas Augstākās tiesas
pasniedzējs (2015–2019); Igaunijas Advokātu kolēģijas apvienības apmācību speciālists (2015–
2019); tiesnešu eksāmenu komisijas loceklis (2018–2019); Igaunijas Advokātu kolēģijas
profesionālās kvalifikācijas novērtējuma komitejas loceklis (2015–2019); kopš 2019. gada
26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.
Ornella Porchia
Dzimusi 1966. gadā; diploms tiesību zinātnēs (1991); Milānas Bokoni [Bocconi] universitātes
doktora grāds tiesību zinātnēs (1996); Turīnas Universitātes Eiropas Savienības tiesību profesore;
Turīnas Advokātu kolēģijas locekle (1994); Turīnas Universitātes Starptautisko tiesību profesora
palīdze (1998–2002) un asociētā profesore (2002–2007); Itālijas Konstitucionālās tiesas Studiju
dienesta locekle (2010–2014); Itālijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā juridiskā
padomniece (2014–2019); vairāku publikāciju autore; kopš 2019. gada 26. septembra – Vispārējās
tiesas tiesnese.
Roberto Mastroianni
Dzimis 1964. gadā; Florences Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1987); Boloņas Universitātes
doktora grāds tiesību zinātnēs (1992); Dickinson School of Law (Pensilvānija) maģistra grāds
tiesību zinātnēs (1990); pēcdoktorantūras studijas Ženēvas Universitātē (1992–1993);
pēcdoktorantūras studijas Amsterdamas Universitātē (1993–1994); Florences Universitātes
starptautisko tiesību pētnieks (1992–1997); Eiropas Kopienu Tiesas ģenerāladvokātu Džuzepes
Tezauro [Giuseppe Tesauro] un Antonio Sadžo [Antonio Saggio] palīgs (1997–2000); Eiropas
Savienības tiesību profesors Neapoles Federico II universitātē (2000–2019); viesprofesors
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Savienības tiesību un Eiropas strīdu izskatīšanas jomā Paris 2 – Panthéon-Assas universitātē
(2011–2013); Savienības tiesību profesors Romas LUISS Guido Carli universitātē (2013–2017);
Itālijas valdības padomdevējs likumdošanas jautājumos Eiropas lietu departamentā (2015–2018);
advokāts, kas ir tiesīgs uzstāties augstākajās tiesās (1993–2019); Denveras Universitātes Sturm
College of Law salīdzinošo konkurences tiesību profesors (2015–2019); padomes loceklis Itālijas
Starptautisko tiesību sabiedrībā (SIDI) (20I3–2015) un Itālijas Eiropas Savienības tiesību studiju
apvienībā (AISDUE) (2018–2019); ļoti daudzu publikāciju autors; kopš 2019. gada 26. septembra –
Vispārējās tiesas tiesnesis.
Gerhard Hesse
dzimis 1970. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Vīnes Universitātē (1993); doktora grāds
tiesību zinātnēs Vīnes Universitātē (2002); Federālās kancelejas Eiropas lietu departamenta
referents (1994−1995); Federālās kancelejas Juridiskā dienesta referents un vēlāk vadītājs
(1995−2000); Darba ņēmēju padomes juridiskais padomnieks (2000−2002); Federālās kancelejas
Juridiskā dienesta referents un vēlāk vadītājs (2002−2007); Federālā kanclera biroja juridiskais
padomnieks (2007−2010); Federālās kancelejas Juridiskā dienesta ģenerāldirektors (2010−2017);
Konstitucionālo lietu, reformu un tieslietu ministrijas Juridiskā dienesta ģenerāldirektors
(2017−2019); Valdības padomes datu aizsardzības jautājumos loceklis (2010−2019); Nacionālās
bibliotēkas Uzraudzības padomes priekšsēdētājs (2017−2019); vairāku publikāciju autors; kopš
2019. gada 26. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.
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