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Luxemburg, 26 september 2019 

Plechtige zitting van het Hof van Justitie 

 

Gedeeltelijke vervanging van de leden van het Gerecht van de Europese Unie en 
ambtsaanvaarding door veertien nieuwe leden 

 

Bij besluiten van 1 februari 2019 en 29 mei 2019 hebben de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten van de Europese Unie voor de periode van 1 september 2019 tot en 
met 31 augustus 2025 twaalf rechters van het Gerecht herbenoemd, namelijk Vesna Tomljenović, 
Mariyana Kancheva, Inga Reine, Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène 
Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov en Colm Mac Eochaidh. 

Bij besluit van 1 februari 2019 zijn Laurent Truchot, voor de periode van 1 september 2019 tot en 
met 31 augustus 2025, en Mirela Stancu, voor de periode van 1 september 2019 tot en met 
31 augustus 2022, benoemd tot rechter in het Gerecht.  

Bij besluit van 6 maart 2019 is Tuula Riitta Pynnä voor de periode van 1 september 2019 tot en 
met 31 augustus 2022 benoemd tot rechter in het Gerecht. 

Bij besluit van 29 mei 2019 zijn Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, 
Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus en Miguel 
Sampol Pucurull, voor de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2025, en Iko 
Nõmm, voor de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2022, benoemd tot rechter 
in het Gerecht. 

Bij besluit van 11 juli 2019 zijn Ornella Porchia en Roberto Mastroianni voor de periode van 
1 september 2019 tot en met 31 augustus 2025 benoemd tot rechter in het Gerecht.  

Bij besluit van 4 september 2019 is Gerhard Hesse voor de periode van 1 september 2019 tot en 
met 31 augustus 2022 benoemd tot rechter in het Gerecht. 

Vandaag wordt op de zetel van het Hof van Justitie van de Europese Unie een plechtige zitting 
gehouden ter gelegenheid van de eedaflegging en de ambtsaanvaarding van de nieuwe leden van 
de instelling. 

De plechtige zitting zal vanaf 18.00 uur live worden uitgezonden via de volgende website: 
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj  

 

Curricula vitae van de nieuwe leden 

Laurent Truchot 

geboren in 1962; gediplomeerde van het Instituut voor Politieke Studies te Parijs (1984); oud-
leerling van de Franse Nationale School voor de rechtspraak (1986-1988); rechter in de 
arrondissementsrechtbank van Marseille (1988-1990); magistraat bij het directoraat Burgerzaken 
en het Zegel van het ministerie van Justitie (1990-1992); adjunct-hoofd van het bureau, vervolgens 
hoofd van het bureau bij het directoraat-generaal Mededinging, Consumptie en Fraudebestrijding 
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van het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industrie (1992-1994); technisch 
adviseur bij de zegelbewaarders, ministerie van Justitie (1994-1995); rechter in de 
arrondissementsrechtbank van Nîmes (1995-1996); referendaris bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bij advocaat-generaal Léger (1996-2001); adviseur-referendaris bij het hof van 
cassatie (2001-2007); rechter in het Gerecht (2007-2013, kamerpresident van 2010 tot 2013); 
adviseur bij het hof van cassatie (2013-2019); rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Mirela Stancu 

geboren in 1974; licentiaat in de rechten van de universiteit van Boekarest (1998); doctor in de 
rechten van de universiteit van Boekarest (2009); advocaat aan de balie van Boekarest 
(1999-2002); lector (2002-2018), vervolgens vanaf 2018 docent procesrecht aan de universiteit 
van Boekarest; docent aan het nationaal instituut voor de rechtspraak (2007-2018); rechter in het 
gerecht van eerste aanleg van Boekarest (2004-2009); rechter in de rechtbank van Boekarest 
(2009-2019); gedetacheerd rechter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (2005); jurist-
administrateur bij het Hof van Justitie van de Europese Unie bij rechter Toader (2011-2014); 
directeur Europese Zaken, Internationale Betrekkingen en Programma’s van de hoge raad voor de 
rechtspraak (2015-2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 
26 september 2019. 

Tuula Riitta Pynnä 

geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Turku (master, 1981); 
opleidingsprogramma voor rechters aan de regionale rechtbank van Ulvila (1984); master in de 
rechten van de universiteit van Trier (1993); master Europese juridische studies aan het Europees 
Instituut voor Bestuurskunde (1994); verantwoordelijk voor cursussen aan de universiteit van Turku 
(1981-1982); rechter in de regionale rechtbank van Pori (1982-1983); diensthoofd van het 
bevolkingsbureau (1983-1985); rechter in de rechtbank van Tampere en Pirkanmaa (1985-1995); 
referendaris bij het hooggerechtshof van Finland (1995); hoofd van de eenheid Geschillen van de 
Europese Unie en juridisch adviseur en gemachtigde van de Staat bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoofd van de Finse delegatie van 
de werkgroep „Hof van Justitie” van de Raad (1996-2005); lid van de groep „Vrienden van het 
voorzitterschap” voor de hervorming van het communautaire rechtsstelsel in het Verdrag van Nice; 
rechter in de hoogste administratieve rechtbank van Finland (2005-2012); rechter in het 
hooggerechtshof van Finland (2012-2019); lid van het tuchtcomité van de beurs van Helsinki 
(2015-2019); lid, vervolgens voorzitter van het examencomité van de balie van Helsinki 
(2011-2019); rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Tamara Perišin 

 

geboren in 1979; licentiaat in de rechten van de universiteit van Zagreb (2002); master in de 
rechten van de universiteit van Oxford (2003); doctor in de rechten van de universiteit van Zagreb 
(2007); Fulbright-beurs aan de universiteiten van Georgetown en Michigan (2005-2006); training in 
onderwijs- en leerwetenschappen aan de Central European University (2007-2008); onderzoekster 
aan het Asser Instituut (2004), het Max Planck Instituut (2007-2008) en de Harvard Law School 
(2014); toegelaten tot de balie van Kroatië (2009); professor Unierecht, bekleedster van een Jean 
Monnet-leerstoel en coördinatrice van het Jean Monnet-expertisecentrum aan de universiteit van 
Zagreb (2002-2019); gastprofessor aan de universiteit van Harvard (2015-2016); lid van de 
onderhandelingsgroep voor de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie (2005-2011); hoofd 
opleiding Unierecht voor ambtenaren en diplomaten aan de nationale school voor openbaar 
bestuur en de diplomatieke academie van het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken 
(2011-2012); hoofd opleiding Unierecht voor rechters en officieren van justitie aan de gerechtelijke 
academie en aan de rechtbank van Zagreb (2012-2013); hoofd opleiding Unierecht bij de 
Kroatische orde van advocaten (2015); speciaal adviseur voor het ministerie van Wetenschap en 
Onderwijs (2017-2019); hoofdredacteur van een tijdschrift over Unierecht; auteur van talrijke 
publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019. 
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Petra Škvařilová-Pelzl 

geboren in 1975; rechtenstudie in Tsjechië en in Duitsland (Magister Juris, Karelsuniversiteit te 
Praag, 1999), doctor in de rechten (universiteit van Hamburg, 2004); afgestudeerd tolk voor de 
Duitse taal, overheidsacademie voor talen te Praag (1995); wetenschappelijk medewerkster 
handelsrecht, maritiem recht en economisch recht van de universiteit van Hamburg; laureaat van 
een concours van de Europese instellingen voor Tsjechische juristen (2004); ambtenaar bij het 
directoraat-generaal Bibliotheek, Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (2004-2019); attaché bij de directeur-generaal (2010-2016); referendaris bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie bij rechter Berger (2017-2018); verantwoordelijk voor cursussen 
Unierecht aan de federale academie voor de overheidsdienst te Wenen; regelmatige interventies in 
het kader van het tweejaarlijks Duits-Tsjechisch rechtsfestival; auteur van verschillende publicaties 
met name op het gebied van het Unierecht en het vergelijkend recht; rechter in het Gerecht sedert 
26 september 2019. 

Gabriele Steinfatt 

geboren in 1977; studies te Saarbrücken en Straatsburg; gediplomeerde in de rechten van de 
universiteit Robert Schuman te Straatsburg (master privaatrecht en certificaat Europees recht, 
2000); staatsexamens te Saarbrücken (2002 en 2005); postdoctorale studie aan het instituut 
Europese studies van de universiteit van Saarland (2002-2003); doctor in de rechten van de 
universiteit van Saarland (2011); rechter in de administratieve rechtbank van Bremen (2005-2018); 
rechter in het administratief hof van beroep van Bremen (2018-2019); lid van het tuchtcollege voor 
rechters (2018-2019); plaatsvervangend lid van het hof van beroep voor ingenieurs (2018-2019); 
verantwoordelijk voor cursussen aan de universiteit van Saarland en de universiteit van Bremen; 
auteur van meerdere juridische publicaties, met name op het gebied van Europees recht; rechter in 
het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Johannes Christoph Laitenberger 

geboren in 1964; rechtenstudie aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn; 1e 
staatsexamen recht (1990); juridisch medewerker bij het bestuur van het Duitse parlement (1991); 
referendaris bij de hogere regionale rechtbank Keulen (1991-1994); 2e staatsexamen recht (1994); 
docent en onderzoeker aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn (1991-1995); 
advocaat aan de balie van Keulen en juridisch adviseur van een verbond van ondernemingen 
(1996); adviseur bij de directie Administratie en Protocol van het secretariaat-generaal van de 
Raad van de Europese Unie (1996-1999); rapporteur bij het directoraat-generaal Concurrentie van 
de Europese Commissie (1999); lid van het kabinet (1999-2003), vervolgens hoofd van het kabinet 
(2003-2004) van de Europese Commissaris Viviane Reding; lid van het kabinet van de voorzitter 
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen José Manuel Barroso (2004-2005); 
woordvoerder en hoofd van de dienst van de woordvoerder van de Europese Commissie 
(2005-2009); hoofd van het kabinet van de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel 
Barroso (2009-2014); adjunct-directeur-generaal van de Juridische Dienst van de Europese 
Commissie (2014-2015); directeur-generaal van het directoraat-generaal Concurrentie van de 
Europese Commissie (2015-2019); rechter in het Gerecht sinds 26 september 2019.  

José Martín y Pérez de Nanclares 

geboren in 1965; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Salamanca (1983-1988); 
studie constitutioneel recht aan de universiteit van Keulen (1988-1989); master Europees recht 
aan de universiteit van Saarbrücken (1991); doctor in de rechten van de universiteit van 
Saarbrücken (1994) en van Salamanca (1994); docent (1993-1996) en professor internationaal 
recht (1996-2001) aan de universiteit van Rioja; bekleder van de leerstoel internationaal 
publiekrecht en van de Jean Monnet-leerstoel EU-recht aan de universiteit van Rioja (2001-2009); 
bekleder van de leerstoel internationaal publiekrecht aan de universiteit van Salamanca 
(2009-2012 en 2018); plaatsvervangend rector internationale betrekkingen (2004-2008), 
plaatsvervangend rector onderzoek (1996-2000) en secretaris-generaal (1996) aan de universiteit 
van Rioja; doctor honoris causa aan de universiteit van Piura, Peru (2009); directeur van het 
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kabinet internationale juridische zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Samenwerking van de Spaanse regering (2012-2018); stafchef van het voorzitterschap van de 
Spaanse raad van state (2018-2019); lid van het Permanent Hof van Arbitrage (2018-2019); auteur 
van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Rimvydas Norkus 

geboren in 1979; master in de rechten van de universiteit van Vilnius (2001); doctor in de rechten 
van de universiteit Mykolas Romeris (2005); studie aan het Zwitsers instituut voor vergelijkend 
recht (ISDC) en aan de universiteiten van Bonn en Vilnius (2002-2006); juridisch assistent bij het 
hof van beroep van Litouwen (1999-2000); adviseur van de president van het hof van beroep van 
Litouwen (2000-2003); directeur van de dienst gerechtelijke praktijk van de hoogste 
administratieve rechtbank van Litouwen (2003-2009); jurist-linguïst bij het Europees Parlement 
(2009-2010); directeur van de afdeling juridisch onderzoek van het hooggerechtshof van Litouwen 
(2010-2012); rechter in het hof van beroep van Litouwen (2012-2013); rechter in het 
hooggerechtshof van Litouwen (2013-2014); president van het hooggerechtshof van Litouwen 
(2014-2019); professor aan het instituut voor privaatrecht van de universiteit Mykolas Romeris 
(2012-2019); professor verbonden aan de universiteit Mykolas Romeris (2007-2008); president van 
de justitiële raad van Litouwen (2016-2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht 
sedert 26 september 2019. 

Miguel Sampol Pucurull 

geboren in 1974; licentiaat in de rechten en in ondernemingsbeleid van de Pauselijke Universiteit 
Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van 
de Staat voor de nationale rechterlijke instanties (2002-2005); abogado del Estado bij de juridische 
dienst van het ministerie van Cultuur (2005-2006); lid van de juridische dienst van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken voor wat betreft het Hof van Justitie van de Europese Unie (2006-2007); 
abogado del Estado/juridisch adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Spanje bij de 
Europese Unie (2007-2014); abogado del Estado-Jefe (hoofdprocureur) van de juridische dienst 
van de Staat verantwoordelijk voor procedures voor het Hof van Justitie en onderdirecteur-
generaal voor zaken van de Europese Unie en internationale zaken van de Abogacía General del 
Estado (ministerie van Justitie) (2014-2019); lid van de raad van bestuur van verschillende 
publieke ondernemingen (2014-2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 
26 september 2019. 

Iko Nõmm 

geboren in 1977; doctor in de rechten van de universiteit van Tartu (2013); adviseur bij het hof van 
beroep van Tallinn (2001-2002); auditor van justitie bij de rechtbank van Harju (2002); rechter in de 
rechtbank van Harju (2002-2007); rechter in het hof van beroep van Tallinn (2007-2019); rechter-
stagiair bij het hooggerechtshof van Estland (2015-2016); gedetacheerd nationaal magistraat bij 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (2017-2018); docent aan de universiteit van Tartu 
(2014-2019); docent aan het hooggerechtshof van Estland (2015-2019); docent bij de vereniging 
van de Estse balie (2015-2019); lid van de onderzoekscommissie van rechters (2018-2019); lid 
van het beoordelingscomité voor de beroepsgeschiktheid van de Estse balie (2015-2019); rechter 
in het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Ornella Porchia 

 

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten (1991); doctor in de rechten van de universiteit 
Bocconi te Milaan (1996); professor recht van de Europese Unie aan de universiteit van Turijn; 
advocaat aan de balie van Turijn (1994); assistent-professor (1998-2002) en professor 
internationaal recht aan de universiteit van Turijn (2002-2007); lid van de onderzoeksafdeling van 
het constitutioneel hof van Italië (2010-2014); juridisch adviseur bij de permanente 
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vertegenwoordiging van Italië bij de Europese Unie (2014-2019); auteur van talrijke publicaties; 
rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019. 

Roberto Mastroianni 

geboren in 1964; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Florence (1987); doctor in de  
rechten van de universiteit van Bologna (1992); master in de rechten van de Dickinson School of 
Law, Pennsylvania (1990); postdoctorale studie aan de universiteit van Genève (1992-1993); 
postdoctorale studie aan de Universiteit van Amsterdam (1993-1994); onderzoeker internationaal 
recht aan de universiteit van Florence (1992-1997); referendaris bij het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen bij de advocaten-generaal Giuseppe Tesauro en Antonio Saggio 
(1997-2000); professor recht van de Europese Unie aan de universiteit Federico II te Napels 
(2000-2019); gastprofessor Unierecht en Europese geschillen aan de universiteit Paris 2 – 
Panthéon-Assas (2011-2013); professor Unierecht aan de universiteit Luiss Guido Carli te Rome 
(2013-2017); adviseur wetgevingszaken van de Italiaanse regering bij het departement Europese 
Zaken; advocaat bevoegd om op te treden voor hogere rechtbanken (1993-2019); professor 
vergelijkend mededingingsrecht aan het Sturm College of Law van de universiteit van Denver 
(2015-2019); lid van de raad van bestuur van de Italiaanse vereniging voor internationaal recht 
SIDI (20I3-2015) en van de Italiaanse vereniging voor studies van het recht van de Europese Unie 
AISDUE (2018-2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 
2019. 

Gerhard Hesse 

geboren in 1970; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Wenen (1993); doctor in de 
rechtsgeleerdheid van de universiteit van Wenen (2002); lid van de afdeling voor Europese 
aangelegenheden bij de bondskanselarij (1994-1995); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de 
juridische dienst van de bondskanselarij (1995-2000); juridisch adviseur bij de kamer voor arbeid 
(2000-2002); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de juridische dienst van de bondskanselarij 
(2002-2007); juridisch adviseur bij het kabinet van de bondskanselier (2007-2010); directeur van 
de juridische dienst van de bondskanselarij (2010-2017); directeur van de juridische dienst van het 
ministerie voor Constitutionele Zaken, Hervormingen, Deregulering en Justitie (2017-2019); lid van 
de regeringsraad voor de bescherming van persoonsgegevens (2010-2019); voorzitter van de raad 
van toezicht bij de nationale bibliotheek (2017-2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het 
Gerecht sedert 26 september 2019. 
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