Europeiska unionens domstol
PRESSMEDDELANDE nr 36/19
Luxemburg den 20 mars 2019

Högtidlig sammankomst vid domstolen

Press och information

Nya domare tillträder sina tjänster vid Europeiska unionens domstol och tribunal
Högtidlig sammankomst den 20 mars 2019
Företrädarna för medlemsstaternas regeringar har genom beslut av den 6 mars 2019 utnämnt
Andreas Kumin till domare vid domstolen för perioden den 12 mars 2019 till den 6 oktober 2024.
Andreas Kumin ersätter Maria Berger.
Genom beslut av den 6 mars 2019, och efter Peter George Xuerebs utnämning till domare i
domstolen,1 har företrädarna för medlemsstaternas regeringar utnämnt Ramona Frendo till
domare i tribunalen. Ramona Frendo ersätter Peter George Xuereb för återstoden av dennes
förordnande, det vill säga från den 12 mars 2019 till den 31 augusti 2019.
En högtidlig sammankomst kommer att hållas vid domstolen idag i anledning av att Maria Berger
lämnar domstolen och Andreas Kumin och Ramona Frendo tillträder sina tjänster.
En direktsändning av den högtidliga sammankomsten kommer att finnas tillgänglig på en
webbplats som kan nås via följande länk: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Sändningen börjar kl. 12.00

Andreas Kumin
Född 1965; jur kand och juris doktor från universitetet i Graz, Österrike (1990); examen i
översättningsvetenskap från universitetet i Graz (1988); examen i offentlig förvaltning från École
nationale d’administration, Frankrike (1992); tjänsteman vid utrikesministeriets rättstjänst och
generaldirektorat för politisk och europeisk integrationspolitik, Österrike (1990-1994); rådgivare vid
Österrikes fasta representation vid FN och specialorganisationer i Genève, Schweiz (1994-2000);
chef för avdelningen för ”juridiska frågor rörande Europeiska Unionens första pelare” i
utrikesministeriet (2000-2005); professor vid institutet för europeisk rätt vid universitetet i Graz
(sedan oktober 2014); chef för avdelningen för europeisk rätt i förbundsministeriet för Europa,
Integration och Utrikesfrågor, Österrike (2005-2019); docent vid institutet för europeisk rätt och
folkrätt vid universitetet i Innsbruck, Österrike (sedan 2007); docent vid Diplomatische Akademie
Wien, Österrike (sedan 2012); författare till åtskilliga publikationer; domare vid domstolen sedan
den 20 mars 2019.
Ramona Frendo
Född 1971; jur kand och juris doktor från universitet i Malta (1995); master i kriminologi vid
universitet i Cambridge (1996); mastersstudier i EU-rätt vid King’s College London (2018); advokat
i Malta (1996-2019); juridisk expert vid domstolen i Valetta, Malta (1997-2019); medlem av panelen
av nationella skiljedomare i Malta (2006-2019); juridisk expert i den maltesiska
försäkringsföreningen (2006-2019); ledamot av Maltas anställningskommission (2009-2019);
juridisk rådgivare vid ministeriet för social trygghet (1997-1998); ledamot av den nationella
familjekommissionen (2012-2013); ledamot av kommissionen för reform av rättssystemet (2013);
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ledamot av kommissionen för rättsreformer (2014-2016); ordförande for arbetsgruppen ”Visa”
under Maltas ordförandeskap i Europeiska unionens råd (2016-2017); domare vid tribunalen sedan
den 20 mars 2019.
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