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Iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis

Spauda ir informacija

Naujų Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių kadencijos pradžia
2019 m. kovo 20 d. iškilmingas posėdis
2019 m. kovo 6 d. sprendimu valstybių narių vyriausybių atstovai Teisingumo Teismo teisėju
laikotarpiui nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2024 m. spalio 6 d. paskyrė Andreas Kumin, pakeičiantį
teisėją Maria Berger.
Paskyrus Peter George Xuereb Teisingumo Teismo teisėju1, 2019 m. kovo 6 d. sprendimu
valstybių narių vyriausybių atstovai Bendrojo Teismo teisėja paskyrė Ramona Frendo, pakeičiančią
teisėją Peter George Xuereb likusiam jo kadencijos laikotarpiui, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d. iki
2019 m. rugpjūčio 31 d.
Šiandien vyks iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis, skirtas pažymėti, pirma, teisėjos Maria
Berger kadencijos pabaigai ir, antra, teisėjų Andreas Kumin ir Ramona Frendo pareigų ėjimo
pradžiai.
Iškilmingas posėdis bus tiesiogiai traliuojamas nuo 12.00 val. interneto svetainėje, į kurią galima
patekti paspaudus šią nuorodą: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings / cdj.
Naujų narių gyvenimo aprašymai
Andreas Kumin
gimė 1965 m.; Graco (Austrija) universiteto teisės diplomas, teisės mokslų daktaras (1990 m.);
Graco universiteto vertimo mokslų diplomas (1988 m.); École nationale d’administration
(Prancūzija) viešojo administravimo diplomas (1992 m.); Austrijos užsienio reikalų ministerijos
Teisės tarnybos ir Europos ir ekonominės integracijos generalinio direktorato pareigūnas (1990–
1994 m.); Austrijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų ir specializuotų įstaigų Ženevoje
(Šveicarija) patarėjas (1994–2000 m.); Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos pirmojo
ramsčio teisės klausimų skyriaus vedėjas (2000–2005 m.); Graco universiteto Europos Sąjungos
teisės instituto profesorius (nuo 2014 m. spalio mėn.); Austrijos Europos, integracijos ir užsienio
reikalų federalinės ministerijos Europos teisės departamento direktorius (2005–2019 m.); Insbruko
universiteto (Austrija) Europos ir tarptautinės teisės instituto dėstytojas (nuo 2007 m.); Vienos
(Austrija) aukštųjų tarptautinių studijų mokyklos docentas (nuo 2012 m.); daugelio publikacijų
autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2019 m. kovo 20 d.
Ramona Frendo
gimė 1971 m.; Maltos universiteto teisės diplomas, teisės mokslų daktarė (1995 m.); Kembridžo
universiteto kriminologijos magistro laipsnis (1996 m.); trečiosios pakopos Europos teisės studijos
King’s College London (2018 m.); Maltos advokatūros narė (1996–2019 m.); Valetos (Malta)
teismų teisės ekspertė (1997–2019 m.); Maltos nacionalinės arbitražo komisijos narė (20062019 m.); Maltos draudikų asociacijos teisės ekspertė (2006–2019 m.); Maltos užimtumo komisijos
narė (2009–2019 m.); Socialinės apsaugos ministerijos teisės patarėja (1997–1998 m.);
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Valstybinės šeimos komisijos narė (2012–2013 m.); Visuotinės teisingumo reformos komisijos narė
(2013 m.); Teisės reformos komisijos narė (2014–2016 m.); „Vizų“ darbo grupės Maltos
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu pirmininkė (2016–2017 m.); Bendrojo
Teismo teisėja nuo 2019 m. kovo 20 d.

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.
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