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Tiesas svinīgā sēde

Prese un informācija

Jaunu Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu stāšanās amatā
2019. gada 20. marta svinīgā sēde
Ar 2019. gada 6. marta lēmumu dalībvalstu valdību pārstāvji uz laiku no 2019. gada 12. marta līdz
2024. gada 6. oktobrim par Tiesas tiesnesi iecēla Andreas Kumin, kurš nomaina amatā Maria
Berger.
Ar 2019. gada 6. marta lēmumu pēc Peter George Xuereb iecelšanas amatā par Tiesas tiesnesi 1
dalībvalstu valdību pārstāvji par Vispārējās tiesas tiesnesi iecēla Ramona Frendo, kura uz atlikušo
pilnvaru laiku, proti, no 2019. gada 12. marta līdz 2019. gada 31. augustam, nomaina amatā Peter
George Xuereb.
Šodien notiks Tiesas svinīgā sēde saistībā ar, pirmkārt, Maria Berger aiziešanu no amata un,
otrkārt, Andreas Kumin un Ramona Frendo stāšanos amatā.
Svinīgā sēde, sākot no plkst. 12.00, tiks pārraidīta
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
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Jauno locekļu Curriculum vitae
Andreas Kumin
dzimis 1965. gadā; maģistra un doktora grāds tiesību zinātnēs Grācas Universitātē, Austrija
(1990); Grācas Universitātes diploms tulkošanas zinātnēs (1988); Valsts administrācijas skolas
diploms valsts administrācijā, Francija (1992); ierēdnis Ārlietu ministrijas Juridiskajā dienestā un
Ekonomikas un Eiropas integrācijas politikas ģenerāldirekcijā, Austrija (1990−1994); padomnieks
Austrijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā un specializētajās iestādēs
Ženēvā, Šveice (1994−2000); Ārlietu ministrijas nodaļas “Eiropas Savienības pirmā pīlāra juridiskie
jautājumi” vadītājs (2000−2005); profesors Grācas Universitātes Eiropas tiesību institūtā (kopš
2014. gada oktobra); Eiropas tiesību departamenta vadītājs Federālajā Eiropas, integrācijas un
ārlietu ministrijā, Austrija (2005−2019); pasniedzējs Insbrukas Universitātes Eiropas un
starptautisko tiesību institūtā, Austrija (kopš 2007. gada); docents Vīnes Starptautiskajā
augstskolā, Austrija (kopš 2012. gada); vairāku publikāciju autors; kopš 2019. gada 20. marta –
Tiesas tiesnesis.
Ramona Frendo
dzimusi 1971. gadā; maģistra un doktora grāds tiesību zinātnēs Maltas Universitātē (1995);
maģistra grāds kriminoloģijā Kembridžas Universitātē (1996); Eiropas tiesību trešā cikla studijas
King’s College London (2018); advokāte Maltas Advokātu kolēģijā (1996−2019); juridiskā eksperte
Valetas tiesās, Malta (1997−2019); Maltas Valsts šķīrējtiesnešu grupas locekle (2006−2019);
Maltas Apdrošināšanas apvienības juridiskā eksperte (2006−2019); Maltas Nodarbinātības lietu
komisijas locekle (2009−2019); juridiskā padomniece Sociālās aizsardzības ministrijā
(1997−1998); Valsts Ģimenes lietu komisijas locekle (2012−2013); Vispārējās tiesu sistēmas
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reformas komisijas locekle (2013); Tiesību reformas komisijas locekle (2014−2016); “Vīzu” darba
grupas priekšsēdētāja Maltas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē (2016−2017); kopš
2019. gada 20. marta – Vispārējās tiesas tiesnese.

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
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