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Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Pers en Voorlichting

Ambtsaanvaarding door nieuwe leden van het Hof van Justitie en het Gerecht van
de Europese Unie
Plechtige zitting van 20 maart 2019

Bij besluit van 6 maart 2019 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten de heer Andreas Kumin ter vervanging van mevrouw Maria Berger voor de
periode van 12 maart 2019 tot en met 6 oktober 2024 benoemd tot rechter in het Hof van
Justitie.
Na de benoeming van de heer Peter George Xuereb tot rechter in het Hof van Justitie1
hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij besluit van 6 maart
2019 mevrouw Ramona Frendo ter vervanging van de heer Peter George Xuereb voor de
resterende periode van zijn mandaat – namelijk van 12 maart 2019 tot en met 31 augustus
2019 – benoemd tot rechter in het Gerecht.
Ter gelegenheid van het einde van de ambtstermijn en het vertrek van mevrouw Maria
Berger alsook de ambtsaanvaarding van de heer Andreas Kumin en mevrouw Ramona
Frendo wordt vandaag een plechtige zitting gehouden in het Hof van Justitie.
De plechtige zitting zal vanaf 12.00 uur live te volgen zijn op de website via de volgende
link: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Curricula vitae van de nieuwe leden
Andreas Kumin
geboren in 1965; licentiaat en doctor in de rechten aan de universiteit van Graz, Oostenrijk (1990);
gediplomeerde in de vertaalwetenschappen van de universiteit van Graz (1988); gediplomeerde in
de overheidsadministratie van de École nationale d’administration, Frankrijk (1992); ambtenaar bij
de juridische dienst en het directoraat-generaal economisch en Europees integratiebeleid van het
ministerie van Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (1990-1994); adviseur bij de permanente
vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Verenigde Naties en de gespecialiseerde instellingen te
Genève, Zwitserland (1994-2000); hoofd van de afdeling „juridische vragen betreffende de eerste
pijler van de Europese Unie” van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (2000-2005);
hoogleraar aan het instituut voor Europees recht van de universiteit van Graz (sinds oktober 2014);
hoofd van het departement Europees recht van het federale ministerie van Europese
Aangelegenheden, Integratie en Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (2005-2019); docent aan het
instituut voor Europees en internationaal recht van de universiteit van Innsbruck, Oostenrijk (sinds
2007); docent aan de Diplomatische Akademie Wien, Oostenrijk (sinds 2012); auteur van tal van
publicaties; rechter in het Hof van Justitie sedert 20 maart 2019.
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Ramona Frendo
geboren in 1971; licentiaat en doctor in de rechten aan de universiteit van Malta (1995); master in
de criminologie aan de universiteit van Cambridge (1996); postuniversitaire studie Europees recht
aan King’s College London (2018); advocaat aan de balie van Malta (1996-2019); juridisch
deskundige bij de rechtbanken van Valletta, Malta (1997-2019); lid van het panel van nationale
arbiters van Malta (2006-2019); juridisch deskundige bij de Maltese vereniging van verzekeraars
(2006-2019); lid van de Maltese tewerkstellingscommissie (2009-2019); juridisch adviseur,
ministerie van Sociale Bescherming (1997-1998); lid van de nationale gezinscommissie
(2012-2013); lid van de commissie voor de algemene justitiële hervorming (2013); lid van de
commissie voor de hervorming van het rechtsstelsel (2014-2016); voorzitter van de Werkgroep
visa tijdens het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2016-2017); rechter
in het Gerecht sedert 20 maart 2019.
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