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NUOLATINIO KOMITETO POSĖDIS VIENOJE
Vasario 8 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinis komitetas buvo sukviestas į Vienos istorinį
centrą Ferstel rūmuose. Tai buvo pirmasis šių metų CCBE renginys, kuriami susirinko visi naujosios vadovybės nariai. CCBE
prezidentas Antonín Mokrý pradėjo susirinkimą pasveikindamas p. Margarete Gräfin von Galen naujosios trečiosios viceprezidentės pareigose. Be to, jis patvirtino, kad pirmasis vice-prezidentas José de Freitas ketina prisijungti prie Europos teisininkų
fondo stebėtojų tarybos.
CCBE taip pat džiaugėsi nuolatiniame komitete sulaukusi dviejų pranešėjų iš Nyderlandų: p. Ernst Steigenga, kuris atstovavo
Nyderlandų teisingumo ministerijai, ir p. Marc Jorna, Teisingumo generalinio direktorato Teisėjų mokymo ir el. teisingumo
skyriaus vadovo. P. Steigenga išsamiai pristatė el. teisingumo portalą. P. Steigenga prabrėžė, kaip el. teisingumo platformos
infrastruktūra gali prisidėti gerinant padėtį dėl teisės kreiptis į teismą, ir išreiškė padėką CCBE už jos dalyvavimą ir darbą per
pastaruosius 9 metus. Po šio pristatymo, žodį perėmė p. Jorna, kuris kalbėjo apie Europos teisėjų mokymą. Jis pabrėžė, kad norint
atremti naujus iššūkius, su kuriais susiduria Europa, Teisėjų mokymo strategija Europoje turi tapti platesnė ir apimti daugiau.
Kitas CCBE nuolatinio komiteto susitikimas vyks kovo 23 d. viešbutyje „Radisson Blu Hotel Lietuva“ Vilniuje.

CCBE nuolatinio komiteto posėdis Vienoje

EUROPOS TEISĖJŲ MOKYMO ATEITIS
CCBE neseniai pradėjo rengti savo atsakymą konsultavimosi dėl teismuose dirbančių teisininkų mokymo procedūroje po to,
kai Europos Komisija ją pradėjo 2018 m. vasario 1 d. 2011 m. Europos Komisija priėmė ilgalaikę strategiją dėl Europos teisėjų
mokymo, kurioje nustatyti konkretūs tikslai, kuriuos planuojama pasiekti iki 2020 m. Europos teisėjų mokymas apima teismuose
dirbančių teisininkų mokymą apie visos ES įstatymus, įskaitant apie ES teismų bendradarbiavimo priemones, ES pagrindinių teisių
chartiją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir pagrindines ES vertybes, tokias kaip teisinė valstybė. Artinantis šio laikotarpio
pabaigai, Komisija paprašė visų piliečių ir suinteresuotų šalių, kuriuos domina Europos teisėjų mokymo ateitis, įnešti savo indėlį
šiuo klausimu. Į gautus atsakymus bus atsižvelgta vertinant 2011 m. Europos teisėjų mokymo strategiją ir rengiant naują Europos
teisėjų mokymo strategiją 2019 – 2025 metams.
Konsultavimosi laikotarpio pabaiga: 2018 m. balandžio 26 d.

CCBE SUSITIKIMAS SU PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRA
2018 m. vasario 9 d. CCBE atstovai susitiko su Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atstovais. Susitikimas vyko Vienoje PTA
patalpose; tai buvo antrasis šių organizacijų susitikimas. PTA padeda užtikrinti, kad būtų ginamos pagrindinės Europos Sąjungoje
gyvenančių žmonių teisės. PTA teikia ekspertų patarimus tiek valstybėms narėms, tiek ES institucijoms įvairiais klausimais,
kadangi ji laikoma ES ekspertinių žinių apie pagrindines teises centru. Susitikimo su CCBE metu buvo aptarti įvairūs klausimai,
įskaitant procedūrinius saugiklius baudžiamosiose bylose ir būsimą PTA organizuojamą forumą pagrindinių teisių tema, kuris vyks
Vienoje 2018 m. rugsėjo 25–27 d. Kaip ir 2017 m. vasario mėn. vykusio susitikimo atveju, aišku, kad PTA nagrinėja klausimus,
kurie yra labai susiję su CCBE darbu, ir CCBE labai džiaugiasi veiksmingu ir tebesitęsiančių abiejų organizacijų bendradarbiavimu.

ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ GYNIMAS EUROPOS PARLAMENTE
2018 m. vasario 20 d. Patrick Henry, CCBE
žmogaus teisių komiteto pirmininkas,
buvo pakviestas į Europos Parlamentą
kalbėti papildomame renginyje teisininkų
persekiojimo tema. Susitikimą organizavo
Atviro dialogo fondas, jame buvo siekiama
nušviesti išpuolius prieš teisininkų profesijos
atstovus Rytų Europos šalyse, ypač Ukrainoje,
Moldovoje, Rusijoje ir Kazachstane. Dalyvavo
keli teisininkai iš šių valstybių, kurie auditorijai
atskleidė tai, ką jiems teko patirti. P. Henry
pabrėžė, kad pastaraisiais metais teisininkų
ir žmogaus teisių gynėjų situacija pablogėjo,
ir smulkiai kalbėjo apie CCBE pastangas remti
persekiojamus teisininkus šiose šalyse.

CCBE pirmininkas Patrick Henry Europos Parlamente, kad aptartų teisininkų persekiojimą

ETI GENERALINĖ SEKRETORĖ DR. VANESSA WILCOX PAKVIETĖ CCBE
GENERALINĮ SEKRETORIŲ PHILIP BUISSERET APSILANKYTI ETI SEKRETORIATE
2018 m. vasario 7 d. naujoji Europos teisės instituto (ETI) generalinė sekretorė Dr. Vanessa Wilcox, LLM, pakvietė CCBE
generalinį sekretorių Philip Buisseret apsilankyti ETI biure Vienoje papildomai prie jau numatytų CCBE komiteto susitikimų.
ETI sudaro nariai fiziniai asmenys (kurie yra skirtingų teisinių profesijų ekspertai) ir instituciniai nariai. Kaip vienas iš institucinių
steigėjų stebėtojų, CCBE džiaugiasi santykiais su Institutu ir toliau rems jį savo veikloje.
Susitikimas pasirodė besąs abipusiai naudinga proga
abiem šalims informuoti vieną kitą apie naujausius
pokyčius jų organizacijų viduje. P. Buisseret paaiškino
p. Wilcox CCBE sudėtį ir organizacijos veikimą.
Susitikimo metu buvo siekiama panagrinėti sritis ir
priemones, kuriose abi organizacijos galėtų suvienyti
savo pastangas ir gerinti bendradarbiavimą, ypač
kalbant apie materialinės teisės sritį, novatoriškas
teisines technologijos ir būsimus pokyčius teisinių
paslaugų ir profesijų srityje. Tačiau CCBE išreiškė
abejones, kad tam tikromis temomis ji turėtų laikytis
atskirai.
ETI labai aktyviai dalyvauja projektuose ir paminėjo
keletą savo būsimų iniciatyvų teisės kreiptis į
teismą, įmonių ir žmogaus teisių srityse, taip pat
„Blockchain“ technologijos aspektus, dėl kurių galėtų kilti atsakomybė. P. Buisseret kalbėjo apie CCBE bendradarbiavimą su
Europos teisininkų fondu, o p. Wilcox paskelbė numatomą alternatyvaus ginčų sprendimo projektų, vykdomų su Europos teismų
tarybų tinklu (ENCJ), ir platformų rengimo projektų pabaigą.
ETI generalinė sekretorė Dr. Vanessa Wilcox šiltai sutiko CCBE generalinį sekretorių ETI sekretoriate

ETI organizuoja savo metinę konferenciją ir generalinę asamblėją Rygoje (Latvija) 2018 m. rugsėjo 5–7 d.

STEBĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO INTERNETU APTARIMAS BAIGIAMOJOJE
MAPPING KONFERENCIJOJE
2018 m. vasario 12–14 d. Iain Mitchell QC, CCBE stebėjimo darbo grupės pirmininkas, ir Simone Cuomo, vyresnysis teisinis
patarėjas, atstovavo CCBE MAPPING projekto baigiamojoje konferencijoje.
MAPPING tikslas yra sukurti bendrą supratimą apie daugelį naujausių pasikeitimų internete ekonominių, socialinių, teisinių ir
etinių aspektų ir apie jų pasekmes visai visuomenei ir atskiriems jos nariams. Vykdant projektą taip pat buvo parengtas Teisinis
dokumentas dėl stebėjimo, kurį vykdo valdžios institucijos, ir dėl privatumo. CCBE konferencijos metu pabrėžė savo rekomendacijas
dėl stebėjimo ir pirmininkavo išsamiai diskusijai apie dabartinę Teisinio dokumento projekto versiją. Baigus rengti Teisinio
dokumento projektą, prof. Joseph Cannataci, JT specialusis pranešėjas privatumo klausimais, pateiks jį JT žmogaus teisių tarybai.
Be to, diskutuojant grupėse apie alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų naudojimą internete, p. Cuomo pristatė CCBE labai
rūpimus klausimus dėl ginčų sprendimo internetu procesų nešališkumo, skaidrumo, veiksmingumo, sąžiningumo ir teisėtumo.

JAUNŲJŲ TEISININKŲ KONKURSAS
Ateinančiais metais CCBE padės Europos teisės akademijai (ETA) organizuoti Jaunųjų teisininkų konkursą, kuriuo siekiama
akcentuoti Europos teisės svarbą jauniesiems ir neseniai kvalifikaciją įgijusiems teisininkams. Konkursą sudarys trys turai, kuriuose
komandoms reikės pademonstruoti savo kaip teisininkų gebėjimus pirmaujančių praktikuojančių Europos teisės specialistų
akivaizdoje tokiose srityse kaip verslo teisė, baudžiamoji teisena ir žmogaus teisės. CCBE nori padėti ETA šiuo klausimu, nes mano,
kad šis konkursas yra puiki proga susibendrauti su nacionalinių ir regioninių advokatūrų nariais, kurie nori geriau susipažinti su
Europos teisės veikimu.
Konkursas vyks Tryre, Vokietija, 2018 m. rugsėjo 6–7 d.
Daugiau informacija galima rasti čia.

PIRMASIS ETLS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Europos teisininkų Lesbo saloje (ETLS) projektas, kurį pradėjo CCBE ir Vokietijos advokatūra (DAV), neseniai tapo pelno
nesiekiančia organizacija, Vokietijos gGmBH, kas užtikrina jo ilgalaikį tvarumą. Du jos akcininkai yra CCBE ir DAV. Organizacijos
stebėtojų tarybai pirmininkauja prof. Vassilios Skouris, buvęs Europos Teisingumo Teismo prezidentas. Buvę CCBE prezidentai p.
Michel Benichou ir Ruthven Gemmell WS taip pat yra stebėtojų tarybos nariai. Pirmasis stebėtojų tarybos posėdis įvyko 2018
m. vasario 16 d. Briuselyje, kurio metu buvęs prezidentas Gemmell buvo paskirtas stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju.
Taryba taip pat aptarė finansavimą ir daug organizacijos valdymo klausimų.
Projekte, kuris yra skirtas teikti nemokamą teisinę pagalbą asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, iki šios dienos
dalyvavo 107 teisininkų iš 16 skirtingų šalių, kurie suteikė teisinę pagalbą daugiau nei 2 683 atvejų.
ETLS šiuo metu kviečia daugiau savanorių ir laukia paraiškų iki 2018 m. kovo 31 d.
Informacija apie paraiškų teikimą pateikiama tinklalapyje www.elil.eu, dėl tokios informacijos taip pat galite kreiptis į generalinį
direktorių Philip Worthington: pworthington@europeanlawyersinlesvos.eu.
ETLS taip pat reikia papildomų lėšų savo veiklos tęstinumui užtikrinti. Daugiau informacijos galite rasti.

Iš kairės į dešinę: Dr. Cord Brügmann,
Chrysoula Archontaki, Philip Worthington,
Ruthven Gemmell WS, Vassilios Skouris,
Dr. Mutschler-Siebert, Philip Buisseret,
prof. Wolfgang Ewer ir Michel Benichou

PASLAUGŲ PAKETAS: PRIIMTA EP REZOLIUCIJA DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ
DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMO IR DĖL PROFESINIŲ PASLAUGŲ REFORMOS
POREIKIO
2018 m. sausio 18 d., remdamasis ataskaita, kurią parengė pranešėjas, EP narys Nicola Danti, Europos Parlamentas priėmė
savo rezoliuciją dėl direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo, kiek tai susiję su profesinių paslaugų reglamentavimu ir profesinių
paslaugų reformos poreikiu [2017/2073(INI)]. Ši rezoliucija yra pirmasis politinis Europos Parlamento atsakas į Komisijos
„Paslaugų paketo“ iniciatyvas, kurios buvo paskelbtos 2017 metais. Ji buvo priimta po Komisijos komunikato, kuriame buvo
kalbama apie tam tikrą poreikį reformuoti septynias reglamentuojamas profesijas, įskaitant teisininko profesiją.
Ataskaita pabrėžia reglamentuojamų profesijų svarbą ES ir kviečia valstybes nares laikytis politikos, kuri leistų ES profesinėms
paslaugoms išlikti konkurencingomis pasauliniu matu ateinančiais dešimtmečiais. Be to, joje pažymima, kad atsižvelgdamos
į riziką vartotojams, specialistams ir tretiesiems asmenims, valstybės narės tam tikrą veiklą gali rezervuoti tik kvalifikuotiems
specialistams, ypač tais atvejais, kai nėra jokių mažiau ribojančių priemonių tam pačiam tikslui pasiekti. Galiausiai ataskaitoje
pažymima, kad mokslinė pažanga, technologinės inovacijos ir skaitmenizavimas daro reikšmingą įtaką profesinėms paslaugoms,
kadangi jos sukuria naujas galimybes, bet tuo pačiu ir naujus iššūkius darbo rinkai ir teikiamų paslaugų kokybei. Tačiau ataskaitoje
pabrėžiama, kad naujos technologijos vargu ar pakeis žmones, kai priimami etikos ir moraliniai sprendimai. Be to, ataskaitoje
teigiama, kad profesijų skirstymo ir priežiūros taisyklės galėtų prisidėti prie teisingesnio skaitmenizavimo teikiamos naudos
pasidalijimo.
Europos Parlamento rezoliucijos santrauką galite rasti čia.

CCBE RENGIASI TRIJŲ ADVOKATŪRŲ SUSITIKIMUI SU ACLA
CCBE rengiantis kasmetiniam trijų advokatūrų susitikimui, ji ketina iškelti temą dėl Susitarimo memorandumo dėl „Teisinio
bendradarbiavimo tarp Visos Kinijos teisininkų asociacijos (ACLA) ir [nacionalinių] advokatūrų stiprinimo“. Memorandumas
„paremtas siekiu bendrai stiprinti ir gilinti abipusį praktinį teisinį bendradarbiavimą ir vystyti mainus, orientuotus į „Juostos ir
kelio“ iniciatyvą“. CCBE žino, kad ACLA kreipėsi į kai kuriuos jos narius – advokatūras ir teisininkų draugijas. Atsižvelgiant į tai,
memorandumas bus vienas iš aptariamų klausimų CCBE šiais metais susitikus su ACLA. Be to, CCBE taip pat aptars „Vienos juostos,
vieno kelio“ (OBOR) iniciatyvą ir jos pasekmes ES. OBOR iniciatyva prasidėjo Kinijoje prieš keletą metų, jos tikslas yra nutiesti
svarbius energetikos ir susisiekimo ryšius per Centrinę, Vakarų ir Pietų Aziją, taip pat Europą. Iniciatyva susidomėjo daugelis
valstybių, kadangi sąsajų tarp skirtingų regionų stiprinimo pridėtinė vertė yra patrauklus dalykas. Aišku, Kinijos investicinė veikla
ES turi tiesioginė įtakos ES kaimynystės politikai ir CCBE pažymi, kad tai gali pagreitinti kai kurių šalių kandidačių prisijungimo
procesą. Todėl CCBE ketina pristatyti savo nuomonę Komisijai šiais klausimais.

„EVIDENCE2E-CODEX“
Šį mėnesį prasidėjo naujas ir labai svarbus Europos teisenos projektas. Projektas vadinasi „Evidence 2e-CODEX“, juo apjungiami
dviejų ankstesnių ES finansuotų projektų – „Evidence“ ir „e-CODEX“ rezultatai.
„EVIDENCE2e-CODEX“ tikslas yra padidinti, palengvinti ir paremti bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ES skatinant keitimąsi
informacija ir elektroniniais įrodymais konkrečiomis Europos tyrimo orderio ir Savitarpio teisinės pagalbos aplinkybėmis.
Projekto partneriai susitiks Florencijoje (Italija) 2017 m. kovo 7 ir 8 d., kad oficialiai pradėtų projektą. Projektas tęsis 21 mėnesį
ir Europos teisininkų fondas (ETF) yra vienas iš jo partnerių. CCBE padės ETF užtikrinti tinkamą Europos teisininkų įsitraukimą
į projektą.

NAUJIENOS TRUMPAI
ZZLaukite naujos straipsnių
serijos mūsų naujame
numer yje! Nuolat
informuosime apie
Europos teisininkus,
pasižymėjusius ginant
pagrindines teises.

Tarybos valstybių narių
advokatūrų ir teisininkų
draugijų dialogą ir
apsikeisti geriausia
praktika.

ZZKovo 9 d. Europos
Tar y b a, C C BE ir
Armėnijos advokatų
rūmai organizuoja
konferenciją „Iššūkiai ir
galimybės, su kuriais šiuo
metu susiduria Europos
Tar yb os v als t ybių
narių advokatūros ir
teisininkų draugijos“
Jerevane, Armėnija.
Pagrindinis konferencijos
tikslas yra paskatinti
skir tingų Europ os

Oona Mikkelä

ZZ C C B E
džiaugiasi
galėdama pasveikinti
p. Oona Mikkelä savo
biure. Oona yra Suomijos
pilietė, ji prisijungia prie
komandos kaip teisės
patarėja. Ji dirbs su
Deontologijos komitetu
ir Pavyzdinio elgesio
ko d e k s o
rengimo
komitetu. Oona daugiau
kaip 4 metus dirbo
Suomijos nacionalinėje
topografijos tarnyboje,
Suomijos Vyriausybėje ir
ES Parlamente. Ji turi du
teisės magistro laipsnius,
kalba
suomiškai,
švediškai, prancūziškai
ir angliškai, šiek tiek
vokiškai.

ZZKetvirtadienį, 2018
m. kovo 22 d. Vilniuje,
Lietuva, vyks konferencija
„ Advokatų veiklos
garantijos šiuolaikinėje
visuomenėje“.
K o n f e r e n c i j ą
organizuoja Lietuvos
advokatūra, CCBE ir
Amerikos advokatūra.
Konferencijos metu
bus kalbama apie
pinigų
plovimo
klausimus, agresyvų
mokesčių planavimą
ir baudžiamuosius
veiksmus
prieš
advokatus, ypatingai
nagrinėjant advokato
teisės neatskleisti
profesinės paslapties
aspektus.

BŪSIMI RENGINIAI
2018 m. kovo 9 d.

Konferencija „Iššūkiai ir galimybės, su kuriais šiuo metu
susiduria Europos Tarybos valstybių narių advokatūros ir
teisininkų draugijos“ Jerevane

2018 m. kovo 22 d.

„Advokatų veiklos garantijos šiuolaikinėje visuomenėje“ Vilniuje

2018 m. kovo 22-23 d.

Kroatijos teisininkų diena 2018 m. Zagrebe

2018 m. kovo 23 d.

CCBE nuolatinio komiteto posėdis Vilniuje

2018 m. gegužės 18 d. CCBE plenarinė sesija Prahoje

