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UŽUOJAUTOS PAREIŠKIMAS

EUROPOS ADVOKATŲ DIENA

EUROPOS KOMISIJA: MOKYMAI

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) norėtų pareikšti nuoširdžią užuojautą lapkričio 13 d. Paryžiuje 
įvykusių išpuolių metu žuvusiųjų šeimoms. Savo mintimis esame su savo kolegomis ir Valentino Ribeto, jauno Paryžiaus advokatų 
asociacijos advokato, kuris žuvo „Bataclan“ teatre, šeima. 

Šie išpuoliai pažeidžia esminius demokratijos principus Prancūzijoje ir Europoje, kuriuos vertina CCBE ir gina teisininkai. 

Taip pat CCBE norėtų išreikšti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių advokato ir Dijarbakyro advokatų asociacijos Prezidento Tahir Elçi, 
kuris buvo nušautas lapkričio 28 d. Turkijoje, nužudymo. Savo mintimis esame su jo kolegomis ir šeima. 

Primename, kad 2015 m. gruodžio 10 d. 
bus Europos advokatų diena ir Tarptautinė 
žmogaus teisių diena. Tema – Saviraiškos 
laisvė.

Netrukus tinklalapyje bus paskelbtas 
įrašytas pokalbis su Europos Sąjungos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) Prezidente Maria Ślązak ir 
iššifruota stenograma. Raginame visus 

savo narius peržiūrėti šią medžiagą prieš 
Europos advokatų dieną.  

Vadovą ir Skelbimą galima rasti 
tinklalapyje adresu www.ccbe.eu/
lawyersday. 

Spalio 29 d. Europos Komisija paskelbė 2015 m. Europos 
teisininkų mokymo ataskaitą. Į ataskaitą pirmą kartą įtraukta 
lentelė su teisininkų klasifikacija pagal valstybes nares. 

Taip pat Komisija paskelbė Rekomendacijas mokymo paslaugų 
teikėjams, skirtas tiems, kurie teikia mokymo paslaugas 
teisininkams. Rekomendacijose duodami patarimai, kaip 

geriausia pasiruošti, vykdyti ir kontroliuoti mokymo veiklą su 
konkrečiais pavyzdžiais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
su ES teise susijusiems mokymams, tačiau pateikiama ir daugybė 
rekomendacijų dėl mokymų kitose teisės srityse. 

Šią informaciją galima atsisiųsti iš Komisijos tinklalapio.
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Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Prezidentė Maria Ślązak 
dalyvauja Gruzijos advokatų asociacijos 10 metų jubiliejaus konferencijoje

http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm
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2015 m. spalio 26 d. Europos Parlamento Specialus sprendimų 
dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių 
komitetas (TAXE) patvirtino savo pranešimą „Dėl sprendimų dėl 
mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikių priemonių“.  

Šio pranešimo formuluotė (kaip ir TAXE komiteto pranešimo 
projektas, dėl kurio Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (CCBE) jau pateikė savo pastabas rugsėjo mėn., 
sukėlė CCBE nariams daug klausimų. Ypač daug klausimų kilo dėl 
163 punkto.

163 punkte pateikti pasiūlymai gali turėti poveikį, kuris 
yra nesuderinamas su pagrindiniais principais ir teisininkų 
pareigomis, ypač teisininkų nepriklausomybės ir profesinės 
paslapties principais.  Kompetencija skirti sankcijas, pavyzdžiui, 

panaikinti advokato profesinės veiklos licenciją, priklauso 
advokatų asociacijoms ir teisininkų draugijoms arba jų 
reguliavimo institucijoms. Taip pat pasiūlymais buvo keliami 
klausimai dėl pagrindinių teisių, įskaitant, pavyzdžiui, nekaltumo 
prezumpciją, teisę neduoti parodymų ir neduoti parodymų prieš 
save bei teisinį saugumą.

Prieš numatomą TAXE pranešimo patvirtinimą Europos 
Parlamento plenariniame posėdyje, kuris įvyko 2015 m. lapkričio 
mėn. pabaigoje, CCBE persiuntė susirūpinimą keliančius 
klausimus Parlamento frakcijoms. 

TAXE pranešimą galima rasti čia (kol kas pranešimas yra tik 
anglų kalba).

2015 m. lapkričio 7 d. Europos Sąjungos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) Prezidentė Maria Ślązak dalyvavo 
Tbilisyje vykusioje konferencijoje, kurioje 
buvo švenčiamas Gruzijos advokatų 
asociacijos 10 metų jubiliejus. Šios 
konferencijos tema buvo „Teisininkų 
laisvė ir institucinės garantijos“. Vyko 
produktyvi diskusija apie problemas, su 
kuriomis susiduria Gruzijos teisininkai 
savo kasdieninėje veikloje, kurios metu 

buvo akcentuojama būtinybė nuolat 
kelti klausimus tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu lygmeniu. Šios konferencijos 
proga Maria Ślązak buvo apdovanota 
Luarsabo Andronikashvili ordinu už didelį 
indėlį į Gruzijos advokatų asociacijos 
plėtrą ir advokatų teisių gynimą. Maria 
Ślązak yra pirma užsienio teisininkė, 
apdovanota Gruzijos advokatų asociacijos 
ordinu.  

ARTĖJANTYS RENGINIAI
Gruodžio 10-11 d. –  Paryžiaus advokatų asociacija, Teisės metų atidarymas, Paryžius

Gruodžio 11-12 d. –  Lietuvos advokatų diena, Vilnius

Lapkričio 5 d. Vienoje įvyko pirmasis 
susitikimas, kuriuo buvo paminėta 
daugiaaspektės tarpvalstybinių vaizdo 
konferencijų gerinimo iniciatyvos projekto, 
kurį koordinuoja Austrijos Teisingumo 
ministerija, pradžia. Šio projekto tikslas 
yra skatinti praktinį tarpvalstybinių vaizdo 

konferencijų naudojimą siekiant pagerinti 
bendrą e. teisingumo sistemų veikimą 
valstybėse narėse ir Europos lygmeniu. 

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (CCBE) įtrauks į projektą 
savo žinias apie baudžiamąją ir civilinę 

teisę tam, kad būtų galima nustatyti 
atvejus, kuriais būtų naudinga rengti 
tarpvalstybines vaizdo konferencijas 
ir užtikrinti šalių procesines teises ir 
pareigas. Pirmojo susitikimo metu buvo 
aptartas bendras darbų planas ir tolesni 
žingsniai pagal projektą.

Lapkričio 13-14 d. Gemmell dalyvavo 
90-ajame Bulgarijos Aukščiausiosios 
advokatų tarybos fondo jubiliejuje, kuris 
įvyko Sofijoje, ir sakė sveikinimo kalbą.
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Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) Prezidentė Maria Ślązak gauna Luarsabo 

Andronikashvili ordiną

Gemmell dalyvauja renginyje Sofijoje

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR

