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Luxembourg, 20. marec 2019

Slavnostna seja Sodišča

Mediji in informacije

Nastop funkcije novih članov na Sodišču in Splošnem sodišču Evropske unije

Predstavniki vlad držav članic so s sklepom z dne 6. marca 2019 za obdobje od 12. marca 2019 do
6. oktobra 2024 za sodnika Sodišča imenovali Andreasa Kumina namesto Marie Berger.
Predstavniki vlad držav članic so s sklepom z dne 6. marca 2019 in po imenovanju Petra Georga
Xuereba za sodnika na Sodišču1 za sodnico Splošnega sodišča imenovali Ramono Frendo
namesto Petra Georga Xuereba za preostanek njegovega mandata, to je za obdobje od 12. marca
2019 do 31. avgusta 2019.
Danes bo slavnostna seja Sodišča ob prenehanju funkcije in odhodu Marie Berger ter nastopu
funkcije Andreasa Kumina in Ramone Frendo.
Neposredni prenos slavnostne seje bo potekal od 12.00 na spletnem mestu, ki je dostopno na tej
povezavi: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Življenjepis novih članov
Andreas Kumin
Rojen leta 1965; diploma in doktorat iz pravnih znanosti univerze v Gradcu, Avstrija (1990);
diploma iz prevajanja univerze v Gradcu (1988); diploma iz javne uprave École nationale
d'administration, Francija (1992); uradnik v pravni službi in pri generalnem direktoratu za politiko
ekonomske in evropske integracijo na ministrstvu za zunanje zadeve, Avstrija (1990–1994);
svetovalec pri stalni misiji Avstrije pri Uradu Združenih narodov in specializiranih agencijah v
Ženevi, Švica (1994–2000); vodja enote „pravna vprašanja prvega stebra Evropske unije“ na
ministrstvu za zunanje zadeve (2000–2005); profesor na institutu za evropsko pravo univerze v
Gradcu (od oktobra 2014); vodja oddelka za evropsko pravo na zveznem ministrstvu za evropske
zadeve, integracijo in zunanje zadeve, Avstrija (2005–2019); predavatelj na institutu za evropsko in
mednarodno pravo univerze v Innsbrucku, Avstrija (od leta 2007); docent na Visoki šoli za
mednarodne študije na Dunaju, Avstrija (od leta 2012); avtor številnih publikacij; sodnik na Sodišču
od 20. marca 2019.
Ramona Frendo
Rojena leta 1971; diploma in doktorat iz pravnih znanosti univerze na Malti (1995); magisterij iz
kriminologije na univerzi v Cambridgeu (1996); podiplomski študij evropskega prava na King’s
College London (2018); odvetnica pri odvetniški zbornici Malte (1996–2019); pravna
strokovnjakinja pri sodiščih Vallette, Malta (1997–2019); članica odbora nacionalnih arbitrov Malte
(2006–2019); pravna strokovnjakinja, Malteško združenje zavarovalnic (2006–2019); članica
komisije za zaposlovanje Malte (2009–2019); pravna svetovalka na ministrstvu za socialno varstvo
(1997–1998); članica državne komisije za družino (2012–2013); članica komisije za celostno
reformo pravosodja (2013); članica komisije za reformo na področju prava (2014–2016);
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predsednica delovne skupine „Vizumi“ med malteškim predsedovanjem Svetu Evropske unije;
sodnica na Splošnem sodišču od 20. marca 2019.
Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
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