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Uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości

Objęcie stanowisk przez nowych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii
Europejskiej

Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2019 r.
Andreas Kumin został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na okres od 12 marca 2019 r.
do 6 października 2024 r., jako następca Marii Berger.
Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2019 r., po
tym, jak Peter George Xuereb został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości 1, Ramona
Frendo została mianowana sędzią Sądu jako następczyni Petera George’a Xuereba, na pozostały
okres jego kadencji, czyli od 12 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości z okazji
ustąpienia ze stanowiska i pożegnania Marii Berger oraz objęcia stanowisk przez Andreasa
Kumina i Ramonę Frendo.
Uroczyste posiedzenie będzie transmitowane na żywo od godz. 12.00 na stronie dostępnej pod
następującym linkiem: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Życiorysy nowych członków
Andreas Kumin
urodzony w 1965 r.; absolwent i doktor prawa uniwersytetu w Grazu, Austria (1990); absolwent
studiów z dziedziny tłumaczeń uniwersytetu w Grazu (1988); dyplom administracji publicznej École
nationale d’administration, Francja (1992); urzędnik służby prawnej i dyrekcji generalnej polityki
integracji gospodarczej i europejskiej ministerstwa spraw zagranicznych, Austria (1990–1994);
radca w stałym przedstawicielstwie Austrii przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach
wyspecjalizowanych w Genewie, Szwajcaria (1994–2000); kierownik wydziału ds. zagadnień
prawnych pierwszego filaru Unii Europejskiej w ministerstwie spraw zagranicznych (2000–2005);
profesor w instytucie prawa europejskiego uniwersytetu w Grazu (od października 2014); dyrektor
departamentu prawa europejskiego federalnego ministerstwa ds. europejskich, integracji i spraw
zagranicznych, Austria (2005–2019); wykładowca w instytucie prawa europejskiego
i międzynarodowego uniwersytetu w Innsbrucku, Austria (od 2007); docent w Diplomatische
Akademie Wien, Austria (od 2012); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od
20 marca 2019 r.
Ramona Frendo
urodzona w 1971 r.; absolwentka studiów prawniczych (LLD), uniwersytet na Malcie (1995);
master z kryminologii na uniwersytecie w Cambridge (1996); podyplomowe studia prawa
europejskiego w King’s College London (2018); członkini maltańskiej palestry (1996–2019);
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ekspert prawna przy sądach w Valetcie, Malta (1997–2019); członkini panelu w centrum arbitrażu
na Malcie (2006–2019); ekspert prawna w stowarzyszeniu ubezpieczeń Malty (2006–2019);
członkini komisji ds. zatrudnienia na Malcie (2009–2019); doradca prawna w ministerstwie ochrony
socjalnej (1997–1998); członkini krajowej komisji ds. rodziny (2012–2013); członkini komisji ds.
całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości (2013); członkini komisji ds. reformy prawa (2014–
2016); przewodnicząca grupy roboczej ds. wiz w trakcie maltańskiej prezydencji Rady Unii
Europejskiej (2016–2017); sędzia Sądu od 20 marca 2019 r.
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