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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 36/19
U Luxembourgu 20. ožujka 2019.

Svečana sjednica Suda

Mediji i informiranje

Preuzimanje dužnosti novih članova Suda i Općeg suda Europske unije
Svečana sjednica od 20. ožujka 2019.
Odlukom od 6. ožujka 2019. predstavnici vlada država članica imenovali su Andreasa Kumina za
suca Suda, u zamjenu za Mariju Berger, za razdoblje od 12. ožujka 2019. do 6. listopada 2024.
Odlukom od 6. ožujka 2019., nakon imenovanja Petera Georgea Xuereba za suca Suda1,
predstavnici vlada država članica imenovali su Ramonu Frendo za sutkinju Općeg suda, u
zamjenu za Petera Georgea Xuereba za preostalo vrijeme trajanja njegove dužnosti, to jest od 12.
ožujka 2019. do 31. kolovoza 2019.
U povodu, s jedne strane, prestanka dužnosti i odlaska Marije Berger i, s druge strane, stupanja na
dužnost Andreasa Kumina i Ramone Frendo, danas će se održati svečana sjednica Suda
Europske unije.
Svečana sjednica uživo će se prenositi od 12.00 sati na internetskoj stranici dostupnoj putem
sljedeće poveznice: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Životopisi novih članova
Andreas Kumin
rođen 1965.; diploma i doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Grazu, Austrija (1990.);
diploma studija prevoditeljstva na Sveučilištu u Grazu (1988.); diploma iz javne uprave na École
nationale d’administration, Francuska (1992.); službenik u pravnoj službi i Glavnoj upravi za
gospodarsku i europsku integracijsku politiku Ministarstva vanjskih poslova, Austrija (1990. –
1994.); savjetnik u Stalnoj misiji Austrije pri Uredu Ujedinjenih naroda i specijaliziranim agencijama
u Ženevi, Švicarska (1994. – 2000.); načelnik Odjela za pravna pitanja prvog stupa Europske unije
u Ministarstvu vanjskih poslova (2000. – 2005.); profesor na Institutu za europsko pravo Sveučilišta
u Grazu (od listopada 2014.); načelnik Odjela za europsko pravo Saveznog ministarstva Europe,
integracija i vanjskih poslova, Austrija (2005. – 2019.); predavač na Institutu za europsko i
međunarodno pravo, Sveučilište u Innsbrucku, Austrija (od 2007.); viši predavač na Visokoj školi
za međunarodne studije u Beču, Austrija (od 2012.); autor brojnih publikacija; sudac na Sudu od
20. ožujka 2019.
Ramona Frendo
rođena 1971.; diploma i doktorat iz pravnih znanosti na Malteškom sveučilištu (1995.); magisterij iz
kriminologije na Sveučilištu u Cambridgeu (1996.); poslijediplomski studij iz europskog prava na
King's Collegeu u Londonu (2018.); odvjetnica, članica malteške odvjetničke komore (1996. –
2019.); pravna stručnjakinja pri sudovima u Valletti, Malta (1997. – 2019.); članica Malteškog
nacionalnog arbitražnog vijeća (2006. – 2019.); pravna stručnjakinja, Malteško društvo za
osiguranje (2006. – 2019.); članica Malteške komisije za zapošljavanje (2009. – 2019.); pravna
savjetnica, Ministarstvo socijalne zaštite (1997. – 1998.); članica Nacionalne komisije za obitelj
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(2012. – 2013.); članica Komisije za opću reformu pravosuđa (2013.); članica Komisije za pravnu
reformu (2014. – 2016.); predsjednica radne skupine za vize tijekom malteškog predsjedanja
Vijećem Europske unije (2016. – 2017.); sutkinja Općeg suda od 20. ožujka 2019.
Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.
Osoba za kontakt: Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293

www.curia.europa.eu

