Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 36/19
V Luxemburgu 20. marca 2019

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

Tlač a informácie

Nástup do funkcie nových členov
Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie

Rozhodnutím zo 6. marca 2019 zástupcovia vlád členských štátov vymenovali za sudcu Súdneho
dvora na obdobie od 12. marca 2019 do 6. októbra 2024 pána Andreasa Kumina, ktorý nahradí
pani Mariu Berger.
Rozhodnutím zo 6. marca 2019 a v nadväznosti na vymenovanie pána Petra Georgea Xuereba za
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sudcu Súdneho dvora zástupcovia vlád členských štátov vymenovali za sudkyňu Všeobecného
súdu pani Ramonu Frendo, ktorá nahradí pána Petra Georgea Xuereba na zostávajúce obdobie
jeho funkčného obdobia, teda od 12. marca 2019 do 31. augusta 2019.
Pri príležitosti skončenia výkonu funkcie a odchodu pani Marie Berger, ako aj nástupu pána
Andreasa Kumina a pani Ramony Frendo do funkcie sa dnes koná slávnostné zasadnutie
Súdneho dvora.
Priamy prenos zo slávnostného zasadnutia bude možné sledovať od 12:00 hod. na internetovej
stránke: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Životopisy nových členov
Andreas Kumin
narodený v roku 1965; skončené právnické vzdelanie a doktor práv na univerzite v Grazi, Rakúsko
(1990); diplom v odbore prekladateľstvo na univerzite v Grazi (1988); diplom v odbore verejná
správa, École nationale d’administration, Francúzsko (1992); úradník právneho oddelenia
a Generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí pre politiku hospodárskej a európskej
integrácie, Rakúsko (1990 – 1994); poradca Stálej misie Rakúska pri Úrade Organizácie spojených
národov a špecializovaných inštitúcií v Ženeve, Švajčiarsko (1994 – 2000); vedúci oddelenia
ministerstva zahraničných vecí pre „právne otázky prvého piliera Európskej únie“ (2000 – 2005);
profesor Inštitútu pre európske právo univerzity v Grazi (od októbra 2014); vedúci odboru
európskeho práva Federálneho ministerstva pre európske a zahraničné záležitosti a integráciu,
Rakúsko (2005 – 2019); prednášajúci Inštitútu európskeho a medzinárodného práva univerzity
v Innsbrucku, Rakúsko (od roku 2007); prednášajúci na Vysokej škole medzinárodných štúdií vo
Viedni, Rakúsko (od roku 2012); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho dvora od 20. marca
2019.
Ramona Frendo
narodená v roku 1971; skončené právnické vzdelanie a doktorka práv na Maltskej univerzite
(1995); magisterský titul v odbore kriminológia na Cambridgeskej univerzite (1996); postgraduálne
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štúdium európskeho práva na King’s College v Londýne (2018); advokátka Maltskej advokátskej
komory (1996 – 2019); znalkyňa v odbore právo pri súdoch v La Valletta, Malta (1997 – 2019);
členka maltského vnútroštátneho rozhodcovského senátu (2006 – 2019); znalkyňa v odbore právo,
Maltská asociácia poisťovní (2006 – 2019); členka maltskej komisie pre zamestnanosť (2009 –
2019); právna poradkyňa, ministerstvo pre sociálnu ochranu (1997 – 1998); členka Národnej
komisie pre rodinu (2012 – 2013); členka Komisie pre celkovú reformu justície (2013); členka
Komisie pre reformu práva (2014 – 2016); predsedníčka pracovnej skupiny „Víza“ počas
maltského predsedníctva Rady Európskej únie (2016 – 2017); sudkyňa Všeobecného súdu od
20. marca 2019.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
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