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Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto

Unionin tuomioistuimen sekä unionin yleisen tuomioistuimen uusien jäsenten
virkaan astuminen
Juhlallinen istunto 20.3.2019
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimesivät 6.3.2019 tekemällään päätöksellä
unionin tuomioistuimen tuomariksi Maria Bergerin tilalle Andreas Kuminin ajanjaksolle 12.3.2019–
6.10.2024.
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimesivät 6.3.2019 tekemällään päätöksellä
unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi Peter George Xuerebin tilalle hänen siirryttyä unionin
tuomioistuimen tuomariksi1 hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen Ramona Frendon ajanjaksolle
12.3.2019–31.8.2019.
Maria Bergerin tehtävien päättymisen sekä Andreas Kuminin ja Ramona Frendon virkaan
astumisen johdosta unionin tuomioistuimessa pidetään tänään juhlallinen istunto.
Juhlallinen istunto lähetetään suorana lähetyksenä
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Uusien jäsenten ansioluettelot
Andreas Kumin
Syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Grazin yliopistosta (Itävalta)
(1990), käännöstieteen tutkinto Grazin yliopistosta (1988), julkishallinnon loppututkinto Ranskan
kansallisesta hallintokorkeakoulusta (ENA) (1992), virkamies ulkoministeriön oikeuspalvelussa
sekä taloudellisen ja eurooppalaisen integraation pääosastolla (Itävalta) (1990–1994),
neuvonantaja Itävallan pysyvässä edustustossa Yhdistyneissä kansakunnissa ja erityisissä
toimielimissä Genevessä (Sveitsi) (1994–2000), ˮEuroopan unionin ensimmäiseen pilariin liittyvät
oikeudelliset kysymyksetˮ -yksikön päällikkö ulkoministeriössä (2000–2005), opettaja Grazin
yliopiston Euroopan unionin oikeuden laitoksella (2014–), Itävallan liittovaltion Eurooppa-,
integraatio- ja ulkoasiainministeriön eurooppaoikeuden osaston päällikkö (2005–2019),
yliopistonlehtori Innsbruckin yliopiston eurooppa- ja kansainvälisen oikeuden laitoksella (Itävalta)
(2007–), luennoitsija Wienin kansainvälisten asioiden korkeakoulussa (Itävalta) (2012–), lukuisia
julkaisuja, Unionin tuomioistuimen tuomari 20.3.2019 –
Ramona Frendo
Syntynyt 1971, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta (1995),
maisterintutkinto kriminologiassa Cambridgen yliopistosta (1996), eurooppaoikeuden jatko-opintoja
Lontoon King’s Collegessa (2018), Maltan asianajajayhteisön jäsen (1996–2019), oikeudellinen
asiantuntija
Vallettan
(Malta)
tuomioistuimissa
(1997–2019),
Maltan
kansallisen
välimieslautakunnan jäsen (2006–2019), oikeudellinen asiantuntija Maltan vakuutusyhdistyksessä
1
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(2006–2019), Maltan työllisyyskomission jäsen (2009–2019), oikeudellinen neuvonantaja
sosiaaliturva-asioiden ministeriössä (1997–1998), kansallisen perhe-asioiden komission jäsen
(2012–2013), oikeuslaitoksen kokonaisuudistusta valmistelleen komission jäsen (2013),
oikeusjärjestelmän uudistamista valmistelleen komission jäsen (2014–2016), viisumityöryhmän
puheenjohtaja Maltan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtakaudella (2016–2017), unionin
yleisen tuomioistuimen tuomari 20.3.2019 –
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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