Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 36/19
Luxemburgo, 20 de março de 2019

Imprensa e Informação

Audiência solene do Tribunal de Justiça

Entrada em funções de novos membros no Tribunal de Justiça e no Tribunal Geral
da União Europeia

Por decisão de 6 de março de 2019, os representantes dos Governos dos Estados-Membros
nomearam Andreas Kumin juiz no Tribunal de Justiça, para o período compreendido entre 12 de
março de 2019 e 6 de outubro de 2024, em substituição de Maria Berger.
Por decisão de 6 de março de 2019, na sequência da nomeação de Peter Xuereb como juiz no
Tribunal de Justiça 1, os representantes dos Governos dos Estados-Membros nomearam Ramona
Frendo juíza no Tribunal Geral, em substituição de Peter Xuereb, para o período restante do
mandato deste, ou seja, de 12 de março de 2019 a 31 de agosto de 2019.
Realiza-se hoje uma audiência solene no Tribunal de Justiça por ocasião, por um lado, da
cessação de funções e da partida de Maria Berger e, por outro, da entrada em funções de
Andreas Kumin e de Ramona Frendo.
A audiência solene será transmitida em direto a partir das 12h00 no sítio acessível a partir da
seguinte ligação: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Curricula vitae dos novos Membros
Andreas Kumin
Nascido em 1965; licenciado em Direito e doutor em Direito da Universidade de Graz, Áustria
(1990); titular de diploma de Ciências da Tradução da Universidade de Graz (1988); titular de
diploma da Escola Nacional de Administração, França (1992); funcionário no Serviço Jurídico e na
Direção-Geral da Política de Integração Económica e Europeia do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Áustria (1990-1994); consultor na Missão Permanente da Áustria junto do Instituto
das Nações Unidas e das Instituições Especializadas em Genebra, Suíça (1994-2000); chefe da
unidade «Questões jurídicas do primeiro pilar da União Europeia» no Ministério dos Negócios
Estrangeiros, (2000-2005); professor no Instituto de Direito Europeu da Universidade de Graz
(desde outubro de 2014); chefe do departamento de Direito Europeu do Ministério Federal da
Europa, da Integração e dos Negócios Estrangeiros, Áustria (2005-2019); regente de curso no
Instituto de Direito Europeu e Internacional da Universidade de Innsbruck, Áustria (desde 2007);
professor na Escola de Estudos Superiores Internacionais de Viena, Áustria (desde 2012); autor
de numerosas publicações; juiz no Tribunal de Justiça desde 20 de março de 2019.
Ramona Frendo
Nascida em 1971; licenciada em Direito e doutora em Direito da Universidade de Malta (1995);
master em Criminologia da Universidade de Cambridge (1996); estudos de terceiro ciclo em
Direito Europeu no King’s College London (2018); advogada inscrita na Ordem dos Advogados de
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Malta (1996-2019); perita jurídica dos tribunais de La Valeta, Malta (1997-2019); membro do
painel de árbitros nacionais de Malta (2006-2019); perita jurídica, Associação Maltesa de Seguros
(2006-2019); membro da Comissão Maltesa para o Emprego (2009-2019); consultora jurídica,
Ministério da Segurança Social (1997-1998); membro da Comissão Nacional da Família
(2012-2013); membro da Comissão para a Reforma Global da Justiça (2013); membro da
Comissão sobre a Reforma do Direito (2014-2016); presidente do grupo de trabalho «Vistos»
durante a Presidência maltesa do Conselho da União Europeia (2016-2017); juiz no Tribunal Geral
desde 20 de março de 2019.
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