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Служба „Преса и
информация“

Тържествено съдебно заседание на Съда

Встъпване в длъжност на нови членове
на Съда и на Общия съд на Европейския съюз
Тържествено съдебно заседание на 20 март 2019 г.
С решение от 6 март 2019 г. представителите на правителствата на държавите членки
назначиха г-н Andreas Kumin на мястото на г-жа Maria Berger за съдия в Съда за периода от
12 март 2019 г. до 6 октомври 2024 г.
С решение от 6 март 2019 г. и вследствие назначаването на г-н Peter George Xuereb за
съдия в Съда1 представителите на правителствата на държавите членки назначиха гжа Ramona Frendo на мястото на г-н Peter George Xuereb за съдия в Общия съд за остатъка
от неговия мандат — от 12 март 2019 г. до 31 август 2019 г.
Днес ще се проведе тържествено заседание на Съда по повод, от една страна,
прекратяването на функциите и напускането на г-жа Maria Berger, и от друга, встъпването в
длъжност на г-н Andreas Kumin и на г-жа Ramona Frendo.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 12,00 ч. на следния интернет
адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Професионални биографии на новите членове на Съда и на Общия съд
Andreas Kumin
Роден през 1965 г.; бакалавър и доктор по право на Университета в Грац, Австрия (1990);
завършва преводачески науки в Университета в Грац (1988); завършва публична
администрация в Националното училище по администрация, Франция (1992); служител в
правния отдел и в Генералната дирекция за икономическа и европейска интеграционна
политика в Министерството на външните работи на Австрия (1990—1994); съветник в
Постоянната мисия на Австрия към Службата на Организацията на обединените нации и
специализираните агенции в Женева, Швейцария (1994—2000); началник на отдел „Правни
въпроси по първи стълб на Европейския съюз“ в Министерството на външните работи
(2000—2005); професор в Института по европейско право към Университета в Грац (от
октомври 2014 г.); началник на дирекцията по европейско право на Федералното
министерство по европейските въпроси, интеграцията и външните работи, Австрия (2005—
2019); лектор в Института по европейско и международно право към Университета в
Инсбрук, Австрия (от 2007 г.); доцент във Виенската дипломатическа академия, Австрия (от
2012 г.); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 20 март 2019 г.

Ramona Frendo
Родена през 1971 г.; бакалавър и доктор по право на Университета в Малта (1995); магистър
по криминология на Университета в Кеймбридж (1996); магистър по европейско право, Кингс
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Колидж Лондон (2018); адвокат в адвокатската колегия на Малта (1996—2019); вещо лице
към съдилищата на Валета, Малта (1997—2019); член на националния арбитражен панел на
Малта (2006—2019); вещо лице, Малтийско сдружение на застрахователите (2006—2019);
член на Комисията по заетостта на Малта (2009—2019); правен съветник, Министерство на
социалната закрила (1997—1998); член на Националната комисия по въпросите на
семейството (2012/2013); член на Комисията за всеобхватна реформа на съдебната система
(2013); член на Комисията за правна реформа (2014—2016); председател на работна група
„Визи“ по време на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз
(2016/2017); съдия в Общия съд от 20 март 2019 г.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
За допълнителна информация се свържете с Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293

