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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Noi judecători la Curtea de Justiție și la Tribunalul Funcției Publice
Ședința solemnă din 7 octombrie 2013
Ca urmare a demisiei domnului Jean-Jacques Kasel, reprezentanții guvernelor statelor membre
ale Uniunii Europene l-au numit, prin decizia din 26 iunie 2013, pe domnul François Biltgen în
calitate de judecător la Curtea de Justiție, pentru perioada rămasă din mandatul domnului JeanJacques Kasel, respectiv până la 6 octombrie 2015.
Ca urmare a demisiei doamnei Irena Boruta, Consiliul Uniunii Europene l-a numit, prin decizia din
16 septembrie 2013, pe domnul Jesper Svenningsen în calitate de judecător la Tribunalul Funcției
Publice pentru perioada 1 octombrie 2013-30 septembrie 2019.
Astăzi a avut loc o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene cu ocazia
depunerii jurământului și a intrării în funcție a celor doi noi membri.
Curriculum vitae al noilor judecători
François Biltgen
născut în 1958; licență în drept (1981) și diplomă de studii aprofundate (DEA) de drept comunitar –
Universitatea de Drept, Economie și Științe Sociale a Paris II (1982); absolvent al Institutului de
Studii Politice din Paris (1982); avocat în baroul Luxemburg (1987-1999); deputat în Camera
Deputaților (1994-1999); consilier comunal al orașului Esch-sur-Alzette (1987-1999); membru al
consiliului executiv al orașului Esch-sur-Alzette (1997-1999); membru supleant al delegației
luxemburgheze la Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (1994-1999); ministru al muncii și al
ocupării profesionale, ministru al cultelor, ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru delegat
pentru comunicații (1999-2004); ministru al muncii și al ocupării profesionale, ministru al cultelor,
ministru al culturii, al învățământului superior și al cercetării (2004-2009); ministru al justiției,
ministru al funcției publice și al reformei administrative, ministru al învățământului superior și al
cercetării, ministru al comunicațiilor și al media, ministru al cultelor (2009-2013); copreședinte al
Conferinței ministeriale a Procesului Bologna în 2005 și în 2009; copreședinte al Conferinței
ministeriale a Agenției Spațiale Europene (2012-2013); judecător la Curtea de Justiție începând cu
data de 7 octombrie 2013
Jesper Svenningsen
născut în 1966; studii de drept (Candidatus juris), Universitatea din Aarhus (1989); avocat stagiar
pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1989-1991); referent juridic la Curtea de Justiție
(1991-1993); admitere în baroul din Danemarca (1993); avocat pe lângă consilierul juridic al
guvernului danez (1993-1995); titular de curs de drept european la Universitatea din Copenhaga;
conferențiar la Institutul European de Administrație Publică, antena Luxemburg, ulterior director
(1995-1999); administrator la serviciul juridic al Autorității de Supraveghere AELS (1999-2000);
funcționar la Curtea de Justiție (2000-2013); referent juridic (2003-2013); judecător la Tribunalul
Funcției Publice începând cu data de 7 octombrie 2013.
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