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Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου

Ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους νέων μελών στο Δικαστήριο και στο Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πανηγυρική συνεδρίαση της 20ής Μαρτίου 2019
Με απόφαση της 6ης Μαρτίου 2019, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών
διόρισαν ως δικαστή στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 12 Μαρτίου 2019 μέχρι 6 Οκτωβρίου
2024, τον Andreas Kumin σε αντικατάσταση της Maria Berger.
Με απόφαση της 6ης Μαρτίου 2019 και κατόπιν του διορισμού του Peter George Xuereb ως
δικαστή στο Δικαστήριο1, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως
δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο τη Ramona Frendo, σε αντικατάσταση του Peter George Xuereb για
το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι από 12 Μαρτίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2019.
Σήμερα θα διεξαχθεί πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία, αφενός, της λήξεως
των καθηκόντων και της αναχωρήσεως της Maria Berger και, αφετέρου, της αναλήψεως
καθηκόντων εκ μέρους του Andreas Kumin και της Ramona Frendo.
Η τελετή θα αναμεταδοθεί απευθείας από
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
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Βιογραφικά των νέων μελών
Andreas Kumin
γεννήθηκε το 1965· απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας (1990)·
πτυχιούχος μεταφραστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Graz (1988)· απόφοιτος της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (École nationale d'administration) της Γαλλίας (1992)·
υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Ολοκλήρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας (1990-1994)· σύμβουλος στη
Μόνιμη Αποστολή της Αυστρίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε εξειδικευμένους
οργανισμούς στη Γενεύη της Ελβετίας (1994-2000)· προϊστάμενος της μονάδας «Νομικά ζητήματα
του πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Υπουργείο Εξωτερικών (2000-2005)·
καθηγητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Graz (από τον Οκτώβριο
του 2014)· προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ολοκλήρωσης και Εξωτερικών, Αυστρία (2005-2019)· εντεταλμένος με
τη διδασκαλία στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστήμιο του Innsbruck,
Αυστρία (από το 2007)· λέκτορας στην Ανωτάτη Σχολή Διεθνών Σπουδών της Βιέννης, Αυστρία
(από το 2012)· συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 20
Μαρτίου 2019.
Ramona Frendo
γεννήθηκε το 1971· απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1995)· master στην
εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (1996)· μεταπτυχιακές σπουδές στο
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ευρωπαϊκό δίκαιο στο King's College του Λονδίνου (2018)· δικηγόρος Μάλτας (1996-2019)· νομική
εμπειρογνώμων στα δικαστήρια της Βαλέτας, Μάλτα (1997-2019)· μέλος της επιτροπής εθνικών
διαιτητών της Μάλτας (2006-2019)· νομική εμπειρογνώμων, Ασφαλιστική Ένωση Μάλτας (20062019)· μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της Μάλτας (2009-2019)· νομική
σύμβουλος, Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας (1997-1998)· μέλος της Εθνικής Επιτροπής για
την Οικογένεια (2012-2013)· μέλος της Επιτροπής για τη Γενική Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης
(2013)· μέλος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση του Δικαίου (2014-2016)· πρόεδρος της ομάδας
εργασίας «Visas» κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2016-2017)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 20 Μαρτίου 2019.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582
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