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Euroopa Kohtu pidulik istung

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Kohtu ja Euroopa Liidu Üldkohtu uute liikmete ametisseastumine
20. märtsi 2019. aasta pidulik istung
Liikmesriikide valitsuste esindajate 6. märtsi 2019. aasta otsusega nimetati ajavahemikuks
12. märtsist 2019 kuni 6. oktoobrini 2024 Euroopa Kohtu kohtunikuks Andreas Kumin kohtunik
Maria Bergeri asemel.
Seoses Peter George Xuerebi nimetamisega Euroopa Kohtu kohtunikuks1 nimetati liikmesriikide
valitsuste esindajate 6. märtsi 2019. aasta otsusega Üldkohtu kohtunikuks Ramona Frendo
kohtuniku Peter George Xuerebi asemel tema järelejäänud ametiajaks 12. märtsist 2019 kuni
31. augustini 2019.
Täna toimub Maria Bergeri ametist lahkumise ning Andreas Kumini ja Ramona Frendo
ametisseastumise puhul Euroopa Kohtus pidulik istung.
Piduliku istungi otseülekannet saab jälgida
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Uute liikmete elulookirjeldused
Andreas Kumin
sündinud 1965; Grazi ülikooli (Austria) õigusteaduste diplom ja õigusteaduse doktor (1990); Grazi
ülikooli tõlketeaduse diplom (1988); École nationale d’administration’i (Prantsusmaa) avaliku
halduse diplom (1992); Austria välisministeeriumi õigustalituse ning majandus- ja Euroopa
integratsioonipoliitika peadirektoraadi ametnik (1990–1994); Austria alalise esinduse ÜRO
peakorteri ja spetsialiseerunud asutuse juures Genfis (Šveits) nõunik (1994–2000);
välisministeeriumi teenistusüksuse „Euroopa Liidu esimese samba õigusküsimused“ juhataja
(2000–2005); Grazi ülikooli Euroopa õiguse instituudi professor (alates oktoobrist 2014); Austria
föderaalse Euroopa asjade, integratsiooni- ja välisministeeriumi Euroopa õiguse osakonna juhataja
(2005–2019); õppejõud Innsbrucki ülikooli (Austria) Euroopa ja rahvusvahelise õiguse instituudis
(alates 2007); Viini Diplomaatia Akadeemia (Austria) vanemlektor (alates 2012); paljude
publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 20. märtsist 2019.
Ramona Frendo
sündinud 1971; Malta ülikooli õigusteaduste diplom ja õigusteaduse doktor (1995); Cambridge’i
ülikooli kriminoloogia magister (1996); kraadiõpe Euroopa õiguses King’s College Londonis (2018);
Malta advokatuuri advokaat (1996–2019); õigusekspert Valletta (Malta) kohtutes (1997–2019);
Malta riiklike vahekohtunike komisjoni liige (2006–2019); Malta kindlustusseltside ühenduse
õigusekspert (2006–2019); Malta tööhõivekomisjoni liige (2009–2019); sotsiaalkaitseministeeriumi
õigusnõunik (1997–1998); riikliku perekomisjoni liige (2012–2013); üldise justiitsreformi komisjoni
liige (2013); õigusreformi komisjoni liige (2014–2016); viisatöörühma esimees Malta Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumise raames (2016–2017); Üldkohtu kohtunik alates 20. märtsist 2019.
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