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Högtidlig sammankomst vid domstolen

Press och information

Tolv ledamöter i Europeiska unionens tribunal får förnyade förordnanden och
fjorton nya ledamöter tillträder sina tjänster

Genom beslut av den 1 februari 2019 och den 29 maj 2019 beslutade företrädarna för
regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater att för perioden 1 september 2019–31 augusti
2025 förnya förordnandena för följande tolv domare i tribunalen: Vesna Tomljenović, Mariyana
Kancheva, Inga Reine, Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg,
Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov och Colm Mac Eochaidh.
Genom beslut av den 1 februari 2019 utnämndes Lauren Truchot till domare i tribunalen för
perioden 1 september 2019–31 augusti 2025. Genom samma beslut utnämndes Mirela Stancu till
domare i tribunalen för perioden 1 september 2019–31 augusti 2022.
Genom beslut av den 6 mars 2019 utnämndes Tuula Riitta Pynnä till domare i tribunalen för
perioden 1 september 2019–31 augusti 2022.
Genom beslut av den 29 maj 2019 utnämndes följande personer till domare i tribunalen för
perioden 1 september 2019–31 augusti 2025: Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele
Steinfatt, Johannes Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus och Miguel
Sampol Pucurull. Genom samma beslut utnämndes Iko Nõmm till domare i tribunalen för perioden
1 september 2019–31 augusti 2022.
Genom beslut av den 11 juli 2019 utnämndes följande personer till domare i tribunalen för perioden
1 september 2019–31 augusti 2025: Ornella Porchia och Roberto Mastroianni.
Genom beslut av den 4 september 2019 utnämndes Gerhard Hesse till domare i tribunalen för
perioden 6 september 2019–31 augusti 2022.
I anledning av att de nya ledamöterna avlägger ed och tillträder sina tjänster kommer det idag att
ordnas en högtidlig sammankomst vid Europeiska unionens domstol.
En direktsändning av den högtidliga sammankomsten kommer att finnas tillgänglig på följande
webbplats: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj. Sändningen börjar kl. 18.

De nya ledamöternas meritförteckningar
Laurent Truchot
Född 1962; examen från Institut d’études politiques i Paris (1984); studier vid École nationale de la
magistrature (1986-1988); domare vid Tribunal de grande instance de Marseille (1988-1990);
ämbetsman vid avdelningen för civilrättsliga frågor vid justitieministeriet (1990-1992); biträdande
avdelningschef, därefter avdelningschef för generaldirektoratet för konkurrens, konsumtion och
bedrägeribekämpning vid ekonomi-, finans- och industriministeriet (1992-1994); teknisk rådgivare
till justitieministern (1994-1995); domare vid Tribunal de grande instance de Nîmes (1995-1996);
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rättssekreterare hos generaladvokaten P. Léger vid Europeiska unionens domstol (1996-2001);
föredragande (conseiller référendaire) vid Cour de cassation (2001-2007); domare vid tribunalen
(2007-2013, avdelningsordförande 2010-2013); rådgivare vid Cour de cassation (2013-2019);
domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Mirela Stancu
född 1974; examen i juridik vid universitetet i Bukarest (1998); juris doktor vid universitetet i
Bukarest (2009); advokat i Bukarest (1999-2002); kursansvarig (2002-2018), därefter från och med
2018 docent i processrätt vid universitetet i Bukarest; lärare vid Nationella institutet för
domarutbildning (2007-2018); domare vid Förstainstansdomstolen i Bukarest (2004-2009); domare
vid domstolen i Bukarest (2009-2019); domare utsänd till utrikesministeriet (2005); juridisk
handläggare hos domaren Camelia Toader vid Europeiska unionens domstol (2011-2014); chef för
Europafrågor, internationella relationer och program vid Domstolarnas högsta råd (2015-2018);
författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Född 1958; examen i juridik vid universitetet i Åbo (master, 1981); programmet för domarutbildning
vid Regionala domstolen i Ulvila (1984); master i juridik vid universitetet i Trier (1993); master i
Europeiska juridikstudier vid Europeiska institutet för offentlig förvaltning (1994); kursansvarig vid
universitetet i Åbo (1981-1982); domare vid Regionala domstolen i Pori (1982-1983);
avdelningschef vid befolkningsmyndigheten (1983-1985); domare vid domstolen i Tampere och
Pirkanmaa (1985-1995); rättssekreterare vid Finlands högsta domstol (1995); chef vid enheten för
EU-rättsliga tvister, juridisk rådgivare och statens rättsliga ombud vid Europeiska unionens
domstol, utrikesministeriet, chef för den finländska delegationen i rådets arbetsgrupp ”EGdomstolen” (1996-2005); medlem av sammanslutningen ”Ordförandeskapets vänner” för reformen i
Nicefördraget av gemenskapens rättssystem; domare vid Finlands högsta förvaltningsdomstol
(2005-2012); domare vid Finlands högsta domstol (2012-2019); ledamot av Helsingforsbörsens
disciplinnämnd (2015-2019); ledamot, därefter ordförande för granskningskommittén vid
Helsingfors advokatsamfund (2011-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Tamara Perišin
Född 1979; juris kandidatexamen vid universitetet i Zagreb (2002); master i juridik vid universitetet
i Oxford (2003); juris doktor vid universitetet i Zagreb (2007); Fulbright-stipendiat vid universiteten i
Georgetown och Michigan (2005-2006); utbildning inom undervisning och lärande vid
Centraleuropeiska universitetet (2007-2008); forskare vid Asser-institutet (2004), Max Planckinstitutet (2007-2008) och Harvard Law School (2014); antagen som ledamot av Kroatiens
advokatsamfund (2009); professor i unionsrätt, innehavare av en Jean Monnet-professur och
koordinator vid Jean Monnet Centre of excellence vid universitetet i Zagreb (2002-2019);
gästprofessor vid Harvard-universitetet (2015-2016); medlem av den grupp som förhandlade
villkoren för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2005-2011); ansvarig för utbildningen i
unionsrätt av tjänstemän och diplomater vid nationella skolan för förvaltningsrätt och diplomatiska
akademin vid ministeriet för utrikes och europeiska frågor (2011-2012); ansvarig för utbildningen i
unionsrätt av domare och åklagare vid Juristakademin och vid Zagrebs domstol (2012-2013);
ansvarig för utbildningen i unionsrätt vid det kroatiska advokatsamfundet (2015); särskild rådgivare
vid ministeriet för vetenskap och utbildning (2017-2019); chefredaktör för en unionsrättslig tidskrift;
författare av ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Petra Škvařilová-Pelzl
Född 1975; studier i juridik i Republiken Tjeckien och i Tyskland (Magister iuris, Karlsuniversitetet
i Prag, 1999), juris doktor (universitetet i Hamburg, 2004); examen i tolkutbildning för tyska språket
vid språkskolan i Prag (1995); vetenskaplig medarbetare vid professuren i handelsrätt, sjörätt och
ekonomisk rätt vid universitetet i Hamburg; godkänd vid Europeiska institutionernas uttagningsprov
för tjeckiska jurister (2004); tjänsteman vid generaldirektoratet för biblioteket och för forskning och
dokumentation vid Europeiska unionens domstol (2004-2019); förordnande hos generaldirektören
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(2010-2016); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos domaren M. Berger (20172018); ansvarig för kurser i unionsrätt vid federala akademin i Wien för offentliganställda;
regelbunden medverkan i den tjeckisk-tyska rättsfestival som återkommer vartannat år; författare till
ett flertal publikationer om bland annat unionsrätt och komparativ rätt; domare vid tribunalen sedan
den 26 september 2019.
Gabriele Steinfatt
Född 1977; studier i Saarbrücken och Strasbourg; examen i juridik vid universitetet Robert
Schuman i Strasbourg (examen i privaträtt och slutbetyg i europeisk rätt, 2000); statsexamen i
Saarbrücken (2002 och 2005); fördjupade studier vid Europainstitutet vid Saarlands universitet
(2002-2003); juris doktor vid Saarlands universitet (2011); domare vid förvaltningsdomstolen i
Bremen (2005-2018); domare vid den förvaltningsrättsliga appellationsdomstolen i Bremen (20182019); ledamot av appellationsdomstolen i disciplinfrågor för domare (2018-2019); suppleant i
appellationsdomstolen i disciplinfrågor för ingenjörer (2018-2019); kursansvarig vid Saarlands
universitet och vid Bremens universitet; författare till ett flertal juridiska publikationer, bland annat
inom Europarätt; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Född 1964; studier i juridik vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitetet i Bonn; första
statsexamen i juridik (1990); rättssakkunnig vid administrationen vid Tysklands parlament (1991);
Rechtsreferendar vid regionala överdomstolen i Köln (1991-1994); andra statsexamen i juridik
(1994); kurs- och forskningsansvarig vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitetet i Bonn (19911995); advokat i Köln och juridiskt ombud för en företagssammanslutning (1996); rådgivare vid
enheten för administration och protokoll vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
(1996-1999); föredragande vid generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska kommissionen
(1999); kabinettsledamot (1999-2003), därefter kabinettschef (2003-2004) hos EU-kommissionären
Viviane Reding; kabinettsledamot hos ordföranden för Europeiska gemenskapernas kommission
José Manuel Barroso (2004-2005); presstalesman och chef för presstjänsten vid Europeiska
kommissionen (2005-2009); kabinettschef hos ordföranden för Europeiska kommissionen José
Manuel Barroso (2009-2014); biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens rättstjänst
(2014-2015); generaldirektör vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska kommissionen
(2015-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Född 1965; examen i juridik vid universitetet i Salamanca (1983-1988); studier i författningsrätt vid
universitetet i Köln (1988-1989); master i europarätt vid universitetet i Saarbrücken (1991); juris
doktor vid universitetet i Saarbrücken (1994) och i Salamanca (1994); docent (1993-1996) och
professor i internationell rätt (1996-2001) vid universitetet i La Rioja; innehavare av professuren i
folkrätt och Jean Monnet-professuren i EU-rätt vid universitetet i La Rioja (2001-2009); innehavare
av professuren i folkrätt vid universitetet i Salamanca (2009-2012 och 2018); vicerektor för
internationella relationer (2004-2008), vicerektor för forskning (1996-2000) och generalsekreterare
(1996) vid universitetet i La Rioja; hedersdoktor vid universitetet i Piura, Peru (2009); chef för
kabinettet för internationell rätt vid ministeriet för utrikes frågor och samarbete inom den spanska
regeringen (2012-2018); kabinettschef hos presidenten för Spaniens högsta förvaltningsdomstol
(2018-2019); ledamot av Permanenta skiljedomstolen (2018-2019); författare till ett flertal
publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Rimvydas Norkus
Född 1979; master i juridik vid Vilnius universitet (2001); juris doktor vid universitet Mykolas
Romeris (2005); studier vid Institut suisse de droit comparé (ISDC) och vid Bonns och Vilnius
universitet (2002-2006); assistent vid Litauens appellationsdomstol (1999-2000); rådgivare för
ordföranden vid Litauens appellationsdomstol (2000-2003); direktör för avdelningen för Litauens
högsta förvaltningsdomstols praxis (2003-2009); juristlingvist vid Europaparlamentet (2009-2010);
direktör för avdelningen för rättsutredningar vid Litauens högsta förvaltningsdomstol (2010-2012);
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domare vid Litauens appellationsdomstol (2012-2013); domare vid Litauens högsta domstol (20132014); ordförande för Litauens högsta domstol (2014-2019); professor vid institutet för civilrätt vid
universitetet Mykolas Romeris (2012-2019); professor knuten till universitetet Mykolas Romeris
(2007-2008); ordförande vid rådet för Litauens domstolsväsende (2016-2018); författare till ett
flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Född 1974; juris kandidatexamen och examen i företagsförvaltning vid påvliga universitetet i
Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado med uppgift att företräda staten vid de nationella
domstolarna (2002-2005); abogado del Estado vid kulturministeriets rättsavdelning (2005-2006);
anställd vid utrikesministeriets rättsavdelning för frågor om Europeiska unionens domstol (20062007); abogado del Estado och juridisk rådgivare vid Spaniens ständiga representation vid
Europeiska unionen (2007-2014); abogado del Estado-Jefe vid statens rättsavdelning med ansvar
för förfaranden vid EU-domstolen och biträdande generaldirektör vid tjänsten för unionsrätt och
internationell rätt vid Abogacía General del Estado (justitieministeriet) (2014-2019);
styrelseledamot i flera offentliga företag (2014-2019); författare till ett flertal publikationer; domare
vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Iko Nõmm
Född 1977; juris doktor vid universitetet i Tartu (2013); rådgivare vid Appellationsdomstolen i
Tallinn (2001-2002); fiskal vid domstolen i Harju (2002); domare vid domstolen i Harju (20022007); domare vid Appellationsdomstolen i Tallinn (2007-2019); rättssekreterare vid Estlands
högsta domstol (2015-2016); nationell domare utsänd till Europeiska unionens domstol (20172018); kursansvarig vid universitetet i Tartu (2014-2019); lärare vid Estlands högsta domstol
(2015-2019); lärare vid Estlands advokatsamfund (2015-2019); ledamot av domarnämnden (20182019); ledamot av kommittén för bedömning av yrkeskompetens vid Estlands advokatsamfund
(2015-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Ornella Porchia
Född 1966; examen i juridik (1991); juris doktor vid universitetet Bocconi i Milano (1996); professor
i EU-rätt vid universitetet i Turin; advokat i Turin (1994); lektor (1998-2002) och biträdande
professor i internationell rätt vid universitetet i Turin (2002-2007); ledamot av utbildningstjänsten
vid Italiens Författningsdomstol (2010-2014); juridisk rådgivare vid Italiens ständiga representation
vid Europeiska unionen (2014-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen
sedan den 26 september 2019.
Roberto Mastroianni
Född 1964; examen i juridik vid universitetet i Florens (1987); juris doktor vid universitetet i
Bologna (1992); master i juridik vid Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990); postdoktorala
studier vid universitetet i Genève (1992-1993); postdoktorala studier vid universitetet i Amsterdam
(1993-1994); forskartjänst i internationell rätt vid universitetet i Florens (1992-1997);
rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos generaladvokaterna Giuseppe Tesauro och
Antonio Saggio (1997-2000); professor i EU-rätt vid universitetet Naples Federico II (2000-2019);
gästprofessor i unionsrätt och europeisk processrätt vid universitetet Paris 2 – Panthéon-Assas
(2011-2013); professor i unionsrätt vid universitetet Luiss Guido Carli de Rome (2013-2017); den
italienska regeringens rådgivare i lagstiftningsärenden vid avdelningen för Europafrågor (20152018); advokat med rätt att delta i mål vid domstolar i högre instans (1993-2019); professor i
komparativ konkurrensrätt vid Sturm College of Law vid universitetet i Denver (2015-2019);
ledamot i styrelsen i den italienska föreningen för internationell rätt SIDI (20I3-2015) och i den
italienska föreningen för EU-rätt AISDUE (2018-2019); författare till ett flertal publikationer; domare
vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
Gerhard Hesse
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Född 1970; juristexamen vid universitetet i Wien (1993); juris doktor vid universitetet i Wien (2002;
medarbetare inom avdelningen för Europafrågor vid förbundskanslersämbetet (1994-1995);
medarbetare inom och därefter avdelningschef för rättssekretariatet vid förbundskanslersämbetet
(1995-2000); juridisk rådgivare vid avdelningen för arbetsrättsliga frågor (2000-2002); medarbetare
inom
rättssekretariatet
och
därefter
avdelningschef
för
rättssekretariatet
vid
förbundskanslersämbetet (2002-2007); juridisk rådgivare hos förbundskanslern (2007-2010);
generaldirektör för rättssekretariatet vid förbundskanslersämbetet (2010-2017); generaldirektör för
rättssekretariatet vid ministeriet för konstitutionella frågor, reformer, avreglering och rättssystemet
(2017-2019); ledamot av regeringens råd för skydd av personuppgifter (2010-2019); ordförande vid
rådet för tillsyn över nationalbiblioteket (2017-2019); författare till ett flertal publikationer; domare
vid tribunalen sedan den 26 september 2019.
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