
CCBEInfo
# 74

2018 m. liepos – rugpjūčio mėn.

Europos teisininkų diena (ELD) yra įvykis, kuris didina supratimą apie bendras teisininkų vertybes, jų esminį indėlį į teisingumo 
sistemą ir jų vaidmenį ginant ir skatinant teisinę valstybę. Jis vyksta kiekvienais metais 2018 m. spalio 25 d., tą pačią dieną 
kaip ir Europos teisingumo diena. Šių metų Europos teisininkų dienos tema yra „Kodėl teisininkai svarbūs: ginant teisinės 
valstybės gynėjus“. 

2018 m. ELD atskleidžia, kad vis dažniau vyksta išpuoliai prieš teisininko profesiją ir reikia spręsti šią problemą, kad teisininkai 
galėtų atlikti savo pareigas kaip teisinės valstybės gynėjai. Teisininkai yra pagrindiniai veikėjai, kurie puoselėja teisinės valstybės 
principus; jie imasi iniciatyvos neteisėtų situacijų atveju ir gina piliečių teises. Nepaisant to, visame pasaulyje vis dažniau kyla 
rimtų išpuolių prieš juos, taip pat ir Europos šalyse. Šie išpuoliai apima grasinimus, stebėjimą, priekabiavimą ir netgi nužudymą. 

Tokia padėtis daro didelę įtaką visuomenei, nes piliečiai gali neturėti galimybės tinkamai ginti savo teises. Visi teisininkai turėtų 
turėti galimybę vykdyti savo profesinę veiklą, nebijodami atsakomųjų veiksmų, kliūčių, bauginimų ar bet kokio kito netinkamo 
kišimosi. 

CCBE ir keletas Europos teisininkų organizacijų, taip pat advokatūros ir teisės draugijos labai aktyviai remia teisininkus, kuriems 
gresia pavojus. CCBE veikla ginant gynėjus (teisininkus – teisinės valstybės gynėjus) apima kasmetinį CCBE apdovanojimą 
žmogaus teisių srityje. Apdovanojimas skiriamas išskirtiniams teisininkams ar teisininkų organizacijoms, parodančioms savo 
prisiimtą įsipareigojimą ir pasiaukojimą remiant pagrindines vertybes. Jis grindžiamas veikla žmogaus teisių srityje: kreipimusi į 
nacionalines valdžios institucijas teisininkų teisių pažeidimų atveju, ES ir tarptautiniu lygiu informuojant apie teisininkus, kurie 
yra žmogaus teisių pažeidimų aukos ir t.t. 

Atsižvelgiant į tai, svarbi iniciatyva, kurią remia CCBE, yra pasiūlymas priimti Europos konvenciją dėl teisininko profesijos. Esami 
tarptautiniai ir Europos dokumentai, susiję su teisininko profesija, nėra privalomi. Privaloma priemonė, apsauganti teisininkų 
vaidmenį ir, per teisininkus, piliečių teises, būtų svarbus žingsnis siekiant apsaugoti žmogaus teises ir teisinę valstybę. 

2018 M. EUROPOS TEISININKŲ DIENA – „KODĖL TEISININKAI SVARBŪS: GINANT 
TEISINĖS VALSTYBĖS GYNĖJUS“
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Rugpjūčio 27 d. CCBE prezidento tarnyba subūrė Įstatų peržiūros darbo grupę, kuri peržiūrės CCBE įstatus, kad jie būtų 
aktualūs ir šiuolaikiški. Anne Birgitte Gammeljord iš Danijos buvo paskirta Darbo grupės pirmininke. Sekretorius bus Simone 
Cuomo, CCBE vyresnysis teisinis patarėjas, o Darbo grupės nariai bus: 

• Marcella Prunbauer – Austrija 

• Dirk Van Gerven – Belgija 

• Evangelos Tsouroulis – Graikija 

• Marco Vianello – Italija

• Hans Vogels – Nyderlandai

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 2018 m. sausio mėn. priėmė rekomendaciją šiuo klausimu. Tikimasi, kad Europos 
Tarybos Ministrų Komitetas spręs šį klausimą 2019 m. pradžioje. CCBE išreiškė savo požiūrį į Europos konvencijos dėl teisininko 
profesijos svarbą savo pozicijoje, kuri pateikiama šioje nuorodoje.

Ko piliečiai gali tikėtis iš ELD?

Europos teisininkų dienos metu advokatūros iš visos Europos, taip pat visi su advokatūra dirbantys asmenys ar grupės (nariai, 
teismai, teisės mokyklos, studentai, jaunimo grupės ir bendruomenės organizacijos) rengia atitinkamus leidinius ir organizuoja 
veiklą, skirtą informuoti piliečius apie teisininkų vaidmenį skatinant teisinės valstybės principus. 

CCBE narės advokatūros ir teisininkų draugijos yra skatinamos organizuoti renginius, skelbti edukacinę medžiagą ir vykdyti 
Europos teisininkų dienos reklamavimo programas. Renginyje gali dalyvauti bet kuris asmuo, besidomintis teisine valstybe ir 
teisininkų vaidmeniu ginant piliečius.

CCBE tinklalapyje yra keli internetiniai ištekliai, susiję su ELD. CCBE kviečia jus dalyvauti Europos teisininkų dienoje 2018 m. 
spalio 25 d. Jei norite išreikšti savo nuomonę apie įvykį socialinėse žiniasklaidos priemonėse, prašom savo skelbiamą informaciją 
pažymėti grotažyme #EuropeanLawyersDay, kad bendrautumėte su kitais apie šį įvykį!

Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie Europos teisininkų dieną? 

Jei taip, kreipkitės į Paula Garrido, CCBE ryšių palaikymo ir viešųjų reikalų pareigūnę, adresu garrido@ccbe.eu.

Europos teisininkų fondas vadovavo pastangoms, kad 
būtų sukurta visapusiška ir įrodyto veiksmingumo 
daugiašalė teisininkų mainų sistema Europoje. Projektas 
„Daugiašaliai teisininkų mainai“, kurį bendrai finansuoja 
Europos Sąjungos teisingumo programa, prasidėjo 
turint didelių vilčių ir dabar yra reikiami rezultatai, 
įrodantys jo įgyvendinamumą ir sėkmę. Per pirmuosius 
projekto metus (2017 m. liepos mėn. – 2018 m. liepos 
mėn.) 33 teisininkai iš 7 ES valstybių narių pasinaudojo 
galimybe dirbti užsienyje teisinio sektoriaus priimančiose 
institucijose ir įvertino savo patirtį vidutiniškai 4,8 balais 
iš 5. 

Štai kaip maždaug veikia mainų mechanizmas: 
teisininkams, kurie praėjo nacionalinį atrankos procesą, 
užsienyje įsikūrusiose priimančiose institucijose 
(advokatūrose ar advokatų kontorose) siūloma vieta 
pagal jų pageidavimus, profilį, kalbas ir kompetencijos 

sritis. Mainų metu, kurie trunka 10 darbo dienų, dalyvius prižiūri priimančiosios institucijos teisininkas, kuris yra atsakingas už 
užduočių jiems skyrimą, informacijos ir įžvalgų apie nacionalinius teisės aktus jiems teikimą ir darbą kartu su jais kasdienėje 
profesinėje veikloje. Be to, dalyviai gali turėti galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, konferencijose ir seminaruose, lankytis 
nacionalinėse įstaigose priimančiojoje šalyje arba tinklaveiklos renginiuose. 

DAUGIAŠALIAI TEISININKŲ MAINAI

CCBE PERŽIŪRI SAVO ĮSTATUS

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/CONV_Position_papers/EN_CONV_20170915_CCBE-contribution-european-convention-profession-lawyer.pdf
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Šalia puikių įvertinimų, mainuose dalyvaujantys teisininkai ir priimančiosios institucijos pabrėžia projekto pridėtinę vertę šiais 
klausimais: a) didėja teisininkų judumas Europoje; b) daugėja žinių apie užsienio teisines sistemas; c) stiprėja tarpvalstybiniai 
teisininkų ir advokatų kontorų tinklai ir d) prisidedama prie Europos teisminės kultūros plėtros. 

Tačiau negali būti apsiribota vien šiomis pastangomis. Remdamasis sėkmingai veikiančiu mechanizmu, Europos teisininkų fondas 
dirba prie šio projekto pratęsimo, kad kuo daugiau Europos teisininkų galėtų pasinaudoti žiniomis ir patirtimi, įgyta iš mainų 
užsienyje. 

Gilesnės ir sąžiningesnės vidaus rinkos sukūrimas yra vienas iš 10 pagrindinių Komisijos prioritetų kartu bendrosios skaitmeninės 
rinkos plėtra. 2015 m. Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje ir 2016 m. e. valdžios veiksmų plane pabrėžiamas viešojo 
administravimo institucijų vaidmuo, padedant įmonėms lengvai pradėti verslą, veikti internete ir plėstis kitose šalyse, kaip 
nurodo Komisija.

Atsižvelgdama į tokią tendenciją, 2018 m. balandžio 25 d. Komisija paskelbė du pasiūlymus, sudarančius „bendrovių teisės 
paketą“: (1) Pasiūlymą dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo, ir (2) Pasiūlymą dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 
2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus. 

CCBE aktyviai seka ir analizuoja Komisijos pasiūlymus. Iš tiesų, 
2018 m. birželio 26 d. CCBE nuolatinis komitetas priėmė du 
dokumentus su pastabomis dėl Komisijos pasiūlymų. 

Pirmajame pasiūlyme Komisija nori įvesti bendrą ES lygmens 
tarpvalstybinių pertvarkymų ir skaidymų procedūrą ir atnaujinti 
esamas taisykles dėl tarpvalstybinių susijungimų.  Pasak 
Komisijos, bendrovės turėtų galėti veiksmingai pasinaudoti 
savo teise į įsisteigimo laisvę, t. y. sujungti, skaidyti arba 
perkelti savo registruotą buveinę iš vienos valstybės narės į 
kitą („pertvarkymas“) be likvidavimo ir juridinio asmens statuso 
praradimo, kaip pripažino Teisingumo Teismas 2017 m. spalio 
mėn. sprendime Polbud byloje (C-106/16). Siekdama užkirsti 
kelią galimam piktnaudžiavimui, Komisija siūlo nustatyti tvirtas 
apsaugos priemones darbuotojų, akcininkų ir kreditorių teisių 
ir interesų apsaugai bei užkirsti kelią naudoti šias procedūras 

dirbtiniams susitarimams sudaryti, įskaitant tuos, kuriais siekiama gauti neteisėtą mokestinę naudą.

Kalbant apie skaitmeninimą, remiantis Komisijos pranešimu spaudai, tik 17 valstybių narių turi išsamią įmonių registravimo 
internetu tvarką. Komisijos pasiūlymas dėl skaitmeninių priemonių bendrovių teisėje pateikia iki šiol nematytą galimybę: įmonės 
galės užsiregistruoti, įsteigti naujas filialus ir pateikti dokumentus internetu visose valstybėse narėse. Kaip pabrėžiama Komisijos 
pranešime spaudai, „perėjus prie skaitmeninių būdų, verslo kūrimo procesas tampa efektyvesnis ir ekonomiškesnis“. Taisyklės 
paskatins ES įmonių augimo potencialą, nes leis kurti ir valdyti verslą internetu.

CCBE palankiai vertina abu pasiūlymus, nes jie turėtų palengvinti tarpvalstybines operacijas ir modernizuoti bendrovių teisės 
taisykles. Nepaisant to, CCBE bendrovių teisės komitetas išsamiai išnagrinėjo pasiūlymus ir pripažįsta, kad Komisijos pasiūlymuose 
yra teisinių spragų, kurios buvo išsamiai komentuojamos CCBE priimtuose dokumentuose.

Kitas žingsnis, susijęs su Komisijos pasiūlymais, yra dėl dviejų teisės aktų leidėjų – Europos Parlamento (EP) ir ES Tarybos, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja Austrija. Abi institucijos dabar diskutuos ir derėsis dėl Komisijos pasiūlymų taikydamos įprastą teisėkūros 
procedūrą. Taryba jau pradėjo teisėkūros darbą. EP paskyrė du pranešėjus, kad parengtų kiekvieno pasiūlymo siūlomų pakeitimų 
ataskaitą ir parengtų poziciją pirmajam svarstymui. 

CCBE labai domisi šiais pasiūlymais ir dalinasi savo pastebėjimais CCBE pastabose, kuriose išreiškiamas advokatūrų ir teisininkų 
susirūpinimas atitinkamoje srityje, šiuo atveju – dėl bendrovių teisės nuolat augančioje skaitmeninėje aplinkoje. 

EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAI DĖL BENDROVIŲ TEISĖS 

© Europos Komisija
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Elektroninės informacijos ir augančio dirbtinio intelekto eros metu CCBE imasi svarbių žingsnių dėl teisininkų informavimo 
ir mokymo šiais klausimais. 2018 m. birželio 26 d. CCBE dalyvavo ES Tarybos e. teisingumo darbo grupėje, kurioje susirinko 
specialistai rengiantis būsimam Europos e. teisingumo veiksmų planui (2019–2023 m.), dėl kurio šiuo metu vyksta derybos 
ir kuris turėtų būti priimtas iki šių metų pabaigos. Būdama atitinkama suinteresuota šalis, CCBE buvo paprašyta pasiūlyti naujo 
Veiksmų plano projektus. Šiame straipsnyje nagrinėjama, ar e. teisingumas reikalingas teisininkams; kodėl teisininkai yra svarbūs 
e. teisingumui; ir projektai, kuriuos CCBE pasiūlė 2019–2023 m. e. teisingumo veiksmų planui. 

Teisininkų mokymo užsienyje veiklos pripažinimas (t. y. ES teisininkų mokymai kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje jie yra 
įregistruoti) buvo problema, kurią kelerius metus aptarinėjo Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir jos Mokymų 
komitetas. 

2017 m. vasario mėn. 40 Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų pasirašė Teisininkų tarpvalstybinio tęstinio profesinio 
tobulėjimo tarpusavio pripažinimo memorandumą. Šiame memorandume jį pasirašiusios šalys susitarė, kad:

„Valstybės narės advokatūroje arba teisininkų draugijoje registruotų teisininkų lankytų tęstinio profesinio tobulėjimo (TPT) 
kursų valandų skaičius arba gauti mokymo kursų TPT kreditai turėtų būti įskaitomi jų kilmės jurisdikcijoje tenkinant šalyje 
numatytus reikalavimus dėl TPT,  pagal nacionalines, regionines ar vietines taisykles ar reglamentus bei nepažeidžiant 
atitinkamos nacionalinės, regioninės ar vietos vertinimo sistemos reikalavimų.“ 

Norint pereiti prie kito tarpvalstybinio mokymo pripažinimo etapo, reikia atlikti tolesnį darbą. Todėl Europos teisininkų fondas 
ir Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba įgyvendina REFOTRA projektą. Projektas finansuojamas pagal Europos 
Sąjungos teisingumo programą.

REFOTRA projektas yra suskirstytas į 3 skirtingus etapus, kiekvienas etapas turi svarbų tikslą:

1. užbaigti 2015 m. ir 2016 m. CCBE vykdytą tyrimą dėl nacionalinio privalomo tęstinio mokymo tvarkos, kad būtų galima 
visapusiškai suprasti dabartinę abipusio tarpvalstybinio mokymo ES valstybėse narėse pripažinimo padėtį;

2. parengti rekomendaciją(-as), kurios(-ių) tikslas – automatiškai pripažinti mokymą kitoje valstybėje narėje;

3. kartu su kai kurių ES valstybių narių advokatūromis ir teisininkų draugijomis įvertinti, kaip veiktų rekomendacija(-omis) 
pagrįstas pripažinimas. 

2018 m. birželio mėn. REFOTRA pagrindinė grupė surengė pirmąjį susitikimą. Šiuo metu komanda rengia klausimyną, kuris bus 
aptartas kitame Mokymo komiteto posėdyje rugsėjo mėn. Tuomet klausimynas bus išsiųstas CCBE delegacijoms prašant jų indėlio. 

E. TEISINGUMAS: ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS ERA 

REFOTRA PROJEKTAS
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Ar e. teisingumas reikalingas teisininkams?

E. teisingumo sistema yra labai svarbi teisininkams; e. teisingumas turi galią teisininkams palengvinti gyvenimą, leidžiant jiems 
veiksmingai dirbti. Nepaisant to, deontologiniu požiūriu e. teisingumas gali sukelti praktinių ir teisinių pasekmių teisininkams, 
ypač kai kalbama apie duomenų apsaugą ir profesinę atsakomybę. Dėl šių priežasčių teisininkams reikia žinoti, kaip saugiai ir 
veiksmingai naudotis e. teisingumo sistema. 

Kodėl teisininkai svarbūs e. teisingumui?

Ne tik e. teisingumas yra svarbi teisininkų darbo priemonė, bet ir teisininkai yra svarbūs veikėjai e. teisingumo vystymo srityje. 
Šie specialistai yra vieni iš pagrindinių e. teisingumo programų naudotojų. Todėl jiems kyla su tuo susijusių klausimų ir jie gali 
įnešti reikšmingą indėlį: e. teisingumo sistema turi būti saugi ir užtikrinti vienodas sąlygas visoms šalims. Ji taip pat turi suteikti 
teisininkams ir jų klientams tokias pačias procesines teises kaip naudojantis popierinėmis sistemomis.

Be to, e. teisingumas turi atsižvelgti į teisininkų deontologines ir įstatymines pareigas. Naujos technologijos jau dabar labai 
paveikia teisininko profesiją; yra daug internetinių teisininkų žinynų ir teisinių platformų, pvz., daugelyje valstybių narių 
advokatūrų ir teisininkų draugijų sukurtos programėlės. Atsižvelgiant į nuolat augančią e. teisingumo sritį, CCBE siūlo kelis 
projektus 2019–2023 m. Programai.

CCBE projektų pasiūlymai 2019–2023 m. e. teisingumo programai

E. teisingumo darbo grupės posėdyje CCBE pateikė keturis projektų pasiūlymus būsimai Programai. Tarp projektų yra tarpvalstybinis 
Europos teisininkų identifikavimas. Iki šiol valstybėse narėse nėra ES teisininkų identifikavimo, kuris leistų identifikuoti ir patvirtinti, 
kad praktikuojantis teisininkas turi vienos valstybės narės teisininko profesinį vardą. CCBE žino apie šią sudėtingą padėtį ir todėl 
siūlo sukurti europinį teisininkų tapatybės nustatymo arba identifikavimo būdą, kuris suteiktų specialistams elektroninę prieigą 
prie teismo procesų visose valstybėse narėse. 

Valstybių narių advokatūros ir teisininkų draugijos galėtų pateikti reikalingą informaciją Europos teisininkų tapatybės nustatymui, 
nes jos yra vienintelės įstaigos, galinčios identifikuoti šiuos specialistus ir nuspręsti, ar teisininkas daugiau nebegali praktikuoti 
su šiuo vardu. Tarpvalstybinis identifikavimas leistų teisininkams tiesiogiai dalyvauti elektroninėse teismo procedūrose visose 
valstybėse narėse. Tokiam projektui reikėtų atlikti advokatūrų ir teisininkų draugijų duomenų bazių apie teisininkus ES valstybėse 
narėse lyginamąjį tyrimą.

Antrasis CCBE siūlomas projektas skirtas teisininkų prieigai ir keitimuisi elektroniniais įrodymais. Projekto tikslas būtų, kad 
teisininkai galėtų lengvai prieiti prie elektroninių įrodymų ir jais keistis su kitais teisininkais ir valdžios institucijomis nacionaliniu 
ir Europos lygiu. CCBE atidžiai stebi e. įrodymų raidą ir dalyvauja svarbiose diskusijose šiuo klausimu. Tokio dalyvavimo įrodymas 
yra birželio 28 d. Europos Parlamente vykusio CCBE apskritojo stalo susitikimas e. įrodymų tema, apie kurį galite paskaityti 
daugiau mūsų birželio mėn. naujienlaiškyje. 

CCBE taip pat pasiūlė parengti rekomendacijas ir gaires dėl dirbtinio intelekto (AI) naudojimo teisminėje srityje, suderinus su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis. Teisininkai galėtų vadovautis tokiomis rekomendacijomis naudojant ir įgyvendinant 
AI, tokiose rekomendacijose būtų numatytos jo deontologinės bei profesinės pasekmės. Lapkričio 30 d., penktadienį, CCBE 
surengs konferenciją Lille mieste apie dirbtinį intelektą ir žmogiškąjį teisingumą, apie kurį galite sužinoti daugiau susisiekę su 
CCBE ryšių palaikymo pareigūne Paula Garrido garrido@ccbe.eu.

Atsižvelgdama į e. teisingumo ir AI poveikį teisinėje srityje, CCBE mano, kad teisininkų mokymo programos tokiais klausimais 
būtų labai naudingos, ypač teisinių ir teismo procesų skaitmeninimo klausimais. Advokatūros ir teisininkų draugijos sukurtų 
mokymo programą, skirtą geriausiai praktikai elektroninės informacijos srityje skatinti, įskaitant 10–20 dienų trukmės seminarus 
teisės specialistams.  

Šiame straipsnyje minimi e. teisingumo projektai – tai pasiūlymai, kuriuos CCBE išdėstė ES Tarybos darbo grupėje. CCBE imasi 
svarbių žingsnių e. teisingumo ir internetinių platformų srityje tokioje profesijoje, kurioje greitai didėja naujų technologijų 
vaidmuo ir kurioje teisininkams tenka svarbus vaidmuo.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO73/EN_newsletter_73.pdf
mailto:garrido@ccbe.eu


• CCBE, kaip amicus curiae, parengta santrauka bylai palaikant atsakovą „Microsoft Ireland“ byloje (2018 m. sausio mėn.) 

• CCBE atsakymas į viešąsias konsultacijas dėl dokumentų įteikimo ir įrodymų rinkimo civilinėse ir komercinėse bylose 
(2018 m. vasario 26 d.)

• CCBE rekomendacijos dėl teisinės pagalbos (2018 m. kovo 23 d.) 

• CCBE ir Europos advokatūrų federacijos (FBE) bendras pareiškimas dėl teisinės valstybės principų ir abipusio pripažinimo 
principo (2018 m. gegužės 5 d.) 

• Preliminarios CCBE pastabos dėl Pasiūlymo dėl direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius 
vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (2018 m. gegužės 18 d.) 

• CCBE Europos teisininkų profesijos pagrindinių principų chartijos, Europos teisininkų elgesio kodekso ir Pavyzdinio elgesio 
kodekso principų ir taisyklių aiškinimas (2018 m. gegužės 18 d.) 

• CCBE komentarai dėl Pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo (2018 m. birželio 29 d.) 

• CCBE komentarai dėl Pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl 
skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus (2018 m. birželio 29 d.)  

• CCBE komentarai dėl Pasiūlymo dėl direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos 
(2018 m. birželio 29 d.) 

• CCBE komentarai dėl Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projekto teksto (2018 
m. birželio 29 d.) 

• CCBE preliminarios pastabos dėl Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose 
bylose pateikimo ir saugojimo orderių (2018 m. birželio 29 d.) 

• CCBE vadovas teisininkams dėl internetinių teisinių platformų naudojimo (2018 m. birželio 29 d.) 

2018 m. rugsėjo 5–7 d.  Europos teisės instituto generalinė asamblėja – Ryga 

2018 m. rugsėjo 5–7 d.  Jaunųjų teisininkų konkursas – Tryras

2018 m. rugsėjo 14 d.  Nuolatinis komitetas – Briuselis 

2018 m. spalio 12 d.  Konferencija dėl išrinktų pareigūnų ir jų kolegų atsakomybės, lyginamosios 
teisės (b.cambier@cambieravocats.be) – Briuselis 

2018 m. spalio 19 d.  Nuolatinis komitetas – Briuselis 

2018 m. spalio 25 d.  Europos teisininkų diena

2018 m. spalio 28–29 d.  L5 susitikimas – Porto 

CCBE POZICIJOS IR GAIRĖS, PRIIMTOS NUO 2018 M. SAUSIO IKI 
2018 M. RUGPJŪČIO MĖN

ARTIMIAUSI RENGINIAI

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180119_Brief-of-the-CCBE-as-amicus-curiae-in-support-of-respondent-in-Microsoft-Ireland-Case.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20180226_CCBE-Response-to-the-Public-Consultation-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180323_CCBE-Recommendations-on-legal-aid.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-the-principle-of-mutual-recognition.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-the-principle-of-mutual-recognition.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-the-protection-of-persons-reporting-on-breaches-of-Union-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20180629_CCBE-comments-on-the-draft-text-of-the-amendments-to-Protocol-No-3-on-the-Statute-of-the-Court-of-Justice-of-the-European-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendations/EN_DEON_20180629_CCBE-Guide-on-lawyers-use-of-online-legal-platforms.pdf
mailto:b.cambier@cambieravocats.be
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