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A Bíróság ünnepélyes ülése

Sajtó és Tájékoztatás

Új tagok hivatalba lépése az Európai Unió Bíróságán és Törvényszékén

A tagállamok kormányainak képviselői 2019. március 6-i határozatukkal a 2019. március 12-től
2024. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság bírájává nevezték ki Maria Berger helyére Andreas
Kumint.
A tagállamok kormányainak képviselői 2019. március 6-i határozatukkal és Peter George
Xuerebnek a Bíróság bírájává történő kinevezését1 követően Peter George Xuereb helyére és a
megbízatási idejének hátralévő részére, vagyis a 2019. március 12-től 2019. augusztus 31-ig
terjedő időszakra a Törvényszék bírájává nevezték ki Ramona Frendot.
A Bíróság a mai napon ünnepélyes ülést tart egyrészt Maria Berger megbízatásának megszűnése
és távozása, másrészt pedig Andreas Kumin és Ramona Frendo hivatalba lépése alkalmából.
Az ünnepélyes ülésről 12 órától élő közvetítés látható a következő linken keresztül elérhető
oldalon: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Az új tagok életrajzai
Andreas Kumin
született 1965-ben; jogi diploma és jogi doktorátus a Grazi Egyetemen, Ausztria (1990);
fordítástudományi diploma a Grazi Egyetemen (1988); közigazgatás-tudományi diploma az École
nationale d’administration-on, Franciaország (1992); tisztviselő a Külügyminisztérium jogi
szolgálatán, valamint gazdasági és európai integrációs politikai főosztályán, Ausztria (1990–1994);
tanácsos Ausztriának az Egyesült Nemzetek Szervezete és szakosított intézményei melletti
állandó képviseletén Genfben, Svájc (1994–2000); a Külügyminisztériumban „az Európai Unió első
pillérével összefüggő jogi kérdésekért felelős egységˮ vezetője (2000–2005); professzor a Grazi
Egyetem európai jogi intézetében (2014 októbere óta); az Európai, Integrációs és Külügyekért
Felelős Szövetségi Minisztérium európai jogi osztályának vezetője, Ausztria (2005–2019); óraadó
az Innsbrucki Egyetem európai és nemzetközi jogi intézetében, Ausztria (2007 óta); oktató a bécsi
Nemzetközi Tanulmányok Iskolájában, Ausztria (2012 óta); számos publikáció szerzője; 2019.
március 20-tól a Bíróság bírája.
Ramona Frendo
született 1971-ben; jogi diploma és jogi doktorátus a Máltai Egyetemen (1995); kriminológiai
Master fokozat a Cambridge-i Egyetemen (1996); európai jogi posztgraduális tanulmányok a
King’s College Londonban (2018); ügyvéd a Máltai Ügyvédi Kamarában (1996–2019); jogi
szakértő Valetta bíróságain, Málta (1997–2019); a máltai országos választottbírói tanács tagja
(2006–2019); jogi szakértő, Máltai Biztosító Egyesület (2006–2019); a máltai foglalkoztatási
bizottság tagja (2009–2019); jogi tanácsadó, Szociális Védelmi Minisztérium (1997–1998); az
országos családügyi bizottság tagja (2012–2013); az átfogó igazságügyi reformért felelős bizottság
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tagja (2013); a jogi reformért felelős bizottság tagja (2014–2016); az Európai Unió Tanácsának
máltai elnöksége alatt a „Vízumokˮ munkacsoport elnöke (2016–2017); 2019. március 20-tól a
Törvényszék bírája.
A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.
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