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STAŁY KOMITET W WIEDNIU
W dniu 8 lutego w historycznym centrum Wiednia, w pałacu Ferstel, odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu CCBE. Było to pierwsze
wydarzenie zorganizowane przez CCBE, które zgromadziło wszystkich członków nowego prezydium CCBE. Antonín Mokrý, Prezydent
CCBE, otworzył posiedzenie kierując słowa powitania do pani Margarete Gräfin von Galen jako nowego III Wiceprezydenta. Pan Mokrý
potwierdził ponadto, że José de Freitas, I Wiceprezydent, zostanie członkiem Rady Nadzorczej Europejskiej Fundacji Prawników.
CCBE miała także przyjemność powitać w Stałym Komitecie dwóch prelegentów holenderskich: pana Ernsta Steigenga, reprezentującego
holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości i pana Marca Jorna, Dyrektora Jednostki ds. Szkoleń Kadr Wymiaru Sprawiedliwości i
e-Wymiaru Sprawiedliwości z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Pan Steigenga przedstawił obszerną prezentację na temat
portalu e-Wymiar sprawiedliwości. Zwrócił uwagę na wpływ infrastruktury platformy e-Wymiar sprawiedliwości na poprawę dostępu
do wymiaru sprawiedliwości oraz wyraził swoje podziękowanie CCBE za współpracę w ostatnich 9 miesiącach. Po tej prezentacji, pan
Jorna przedstawił sprawozdanie na temat europejskich szkoleń wymiaru sprawiedliwości. Pan Jorna zwrócił uwagę na fakt, że aby
móc sprostać nowym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa, strategia szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości w Europie
musi zostać poszerzona o nowe treści i musi stać się bardziej globalną.
Kolejne posiedzenie Stałego Komitetu CCBE odbędzie w dniu 23 marca w hotelu Radisson Blu Hotel Lietuva w Wilnie.

Stały Komitet CCBE w Wiedniu

PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKICH SZKOLEŃ KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
CCBE rozpoczęła ostatnio prace nad odpowiedzią na dokument konsultacyjny dot. szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości
opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 1 lutego 2018 r. W 2011 r. Komisja Europejska przyjęła długoterminową strategię
europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w której określono szczegółowe cele jakie mają zostać osiągnięte do roku 2020.
Europejskie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmują szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości z przepisów unijnych,
w tym z instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości w ramach UE, zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i czołowych wartości unijnych takich jak praworządność. Jako że wyznaczony okres dobiega
końca, Komisja poprosiła o informacje od wszystkich obywateli i wszystkich stron zainteresowanych przyszłością europejskich szkoleń
kadr wymiaru sprawiedliwości. Przekazane odpowiedzi zostaną wykorzystane do oceny realizacji strategii dot. szkoleń kadr wymiaru
sprawiedliwości z 2011 roku oraz do opracowania nowej strategii na lata 2019-2025.
Termin przekazania informacji: 26 kwietnia 2018 r.

CCBE SPOTYKA SIĘ Z AGENCJĄ PRAW PODSTAWOWYCH UE.
W dniu 9 lutego 2018 r. przedstawiciele CCBE spotkali się z przedstawicielami Agencji Praw Podstawowych UE. Spotkanie miało
miejsce w Wiedniu, w siedzibie Agencji. Było to drugie spotkanie tych dwóch organizacji. Agencja Praw Podstawowych UE wspiera
proces zapewnienia ochrony praw podstawowych osób żyjących na terenie Unii Europejskiej. Postrzegana przez Unię Europejska
jako centrum wiedzy eksperckiej na temat praw podstawowych, Agencja służy zarówno państwom członkowskim, jak i instytucjom
unijnym doradztwem eksperckim w wielu kwestiach. Podczas spotkania z CCBE omówiono wiele tematów, w tym proceduralne środki
ochrony w postępowaniach karnych czy zbliżające się organizowane przez Agencję w dniach 25-27 września 2018 roku w Wiedniu
Forum Praw Podstawowych. Tak jak podczas pierwszego spotkania w lutym 2017 r. oczywistym było, że Agencja Praw Podstawowych
UE zajmuje się wieloma różnymi kwestiami, które są istotne dla prac CCBE oraz, że CCBE jest bardzo zadowolona ze kompetentnej
współpracy obu organizacji.

OBRONA OBROŃCÓW W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
W dniu 20 lutego 2018 r. Patrick Henry,
Przewodniczący Komitetu ds. Praw Człowieka
CCBE, został zaproszony do Parlamentu
Europejskiego, aby wygłosić przemówienie
podczas
s p o t k a n i a p o ś w i ę c o n e go
prześladowaniom prawników. Spotkanie
zorganizowała Fundacja Otwarty Dialog a jego
celem było zwrócenie uwagi na ataki kierowane
przeciw prawnikom w krajach Europy Wschodniej,
w szczególności na Ukrainie, w Mołdawii, Rosji i
Kazachstanie. W spotkaniu uczestniczyło kilku
prawników z tych państw, którzy podzielili się
ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. Pan
Henry podkreślił, że w ostatnich latach sytuacja
prawników i obrońców praw człowieka uległa
pogorszeniu oraz omówił szczegółowo wysiłki
podejmowane przez CCBE na rzecz prawników
prześladowanych w tych państwach.

Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu CCBE, z wizytą w Parlamencie Europejskim w celu omówienia
kwestii prześladowań prawników

PHILIP BUISSERET, SEKRETARZ GENERALNY CCBE, ZAPROSZONY DO
SEKRETARIATU EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU PRAWA PRZEZ SEKRETARZA
GENERALNEGO INSTYTUTU DR VANESSĘ WILCOX
W dniu 7 lutego 2018 r. Philip Buisseret, Sekretarz Generalny CCBE, został zaproszony przez nowego Sekretarza Generalnego
Europejskiego Instytutu Prawa, panią dr Vanessę Wilcox LLM, do odwiedzenia siedziby Instytutu w związku z posiedzeniem
Komitetu CCBE. Europejski Instytut Prawa skupia członków indywidualnych ( ekspertów z różnych dziedzin prawa) oraz członków
instytucjonalnych. Jako jeden z założycielskich obserwatorów instytucjonalnych, CCBE cieszy się, że może uczestniczyć w pracach
Instytutu i będzie dalej wspierać jego działalność.

Sekretarz Generalny CCBE został zaproszony do Sekretariatu Europejskiego Instytutu Prawa
przez Sekretarza Generalnego Instytutu dr Vanessę Wilcox

Spotkanie umożliwiło obu stronom wymianę informacji
na temat działań podejmowanych w ostatnim czasie
przez obie organizacje. Pan Buisseret przedstawił
pani Wilcox skład oraz zasady funkcjonowania CCBE.
Spotkanie miało na celu rozpoznanie obszarów i
platform, w ramach których obie organizacje mogłyby
osiągnąć synergię w podejmowanych przez siebie
wysiłkach i usprawnić współpracę; szczególną uwagę
poświecono prawu materialnemu, innowacyjnym
technologiom prawniczym i przyszłemu rozwojowi
obszaru usług prawniczych i zawodu prawnika. CCBE
wyraziła jednak zastrzeżenie, że dla pewnych tematów
skorzysta z przywileju zaprezentowania odrębnego
stanowiska.

Europejski Instytut Prawa jest bardzo aktywny, gdy chodzi o prace projektowe. Przedstawione zostały niektóre z zaplanowanych inicjatyw
w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości, działalności gospodarczej i praw człowieka oraz aspekty technologii Blockchain, która
może rodzić zobowiązania finansowe. Pan Buisseret zwrócił uwagę na współpracę CCBE z Europejską Fundacją Prawników, natomiast
pan Wilcox przedstawił mające zostać wkrótce zaprezentowane wnioski płynące z zakończenia prac projektowych z Europejską Siecią
Rad Sądownictwa nad pozasądowymi procedurami rozstrzygania sporów oraz na temat platform.
W dniach 5-7 września 2018 r. Instytut organizuje Doroczną Konferencję oraz Walne Zgromadzenie w Rydze (Łotwa).

NADZÓR I INTERNETOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW TEMATEM FINALNEJ
KONFERENCJI PROJEKTU DOT. MAPPINGU
W dniach 12-14 lutego 2018 r. Iain Mitchell QC, Przewodniczący Grupy roboczej CCBE dla kwestii nadzoru oraz Simone Cuomo,
Starszy Radca Prawny CCBE reprezentowali CCBE podczas finalnej konferencji projektu dot. MAPPINGU.
Celem projektu jest uzyskanie wspólnego zrozumienia dla licznych ekonomicznych, społecznych, prawnych i etycznych aspektów
działań odnotowywanych obecnie w internecie oraz ich konsekwencji dla pojedynczych osób i dla całego społeczeństwa. Prace
projektowe obejmują opracowanie prawa dot. nadzoru prowadzonego przez instytucje rządowe oraz prywatności. Podczas konferencji
CCBE zwróciła uwagę na swoje rekomendacje dot. nadzoru. CCBE kierowała także szczegółową dyskusją nad obecną wersją projektu
prawa, które po zakończeniu prac zostanie przedstawione przez prof. Josepha Cannataci, specjalnego sprawozdawcę ONZ dla kwestii
prywatności, Radzie Praw Człowieka ONZ.
Ponadto, w ramach dyskusji panelowej nt. stosowania mechanizmów pozasądowych procedur rozstrzygania sporów w środowisku
online, pan Cuomo podzielił się istotnymi obawami CCBE gdy chodzi o bezstronność, przejrzystość, efektywność, uczciwość i legalność
internetowych pozasądowych procedur rozstrzygania sporów.

KONKURS DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW
W nadchodzącym roku CCBE będzie wspierała Akademię Prawa Europejskiego w organizacji Konkursu dla młodych prawników, którego
celem jest skierowanie uwagi nowych i młodych prawników na znaczenie prawa europejskiego. Konkurs będzie się składał z trzech
etapów, podczas których zespoły będą musiały wykazać się swoimi umiejętnościami przed czołowymi prawnikami europejskimi w
obszarach takich jak prawo gospodarcze, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i prawa człowieka. CCBE z chęcią zapewni
wsparcie Akademii Prawa Europejskiego w organizacji tego wydarzenia, ponieważ jest przekonana, że konkurs ten stanowi doskonałą
okazję dla świeżo upieczonych członków krajowych i regionalnych samorządów prawniczych, którzy chcą dowiedzieć więcej na temat
funkcjonowania prawa europejskiego.
Konkurs odbędzie się w Trewirze, w Niemczech, w dniach 6-7 września 2018 r.
Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ ELIL
Powołany przez CCBE i niemieckie stowarzyszenie prawników (DAV) projekt Prawnicy europejscy na Lesbos ostatnio przekształcił się
w organizację non-profit, tzw. niemiecką spółkę gGmBH, w celu zapewnienia sobie długoterminowego zrównoważonego rozwoju.
Spółka ma dwóch udziałowców: CCBE i DAV. Radzie Nadzorczej przewodniczy prof. Vassilios Skouris, były prezes Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości. Byli prezydenci CCBE, panowie Michel Benichou i Ruthven Gemmell WS, także są członkami Rady. Pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 16 lutego 2018 r. w Brukseli. Podczas posiedzenia na Wiceprzewodniczącego Rady
został powołany były Prezydent, pan Gemmell. Rada omówiła także kwestie finansowe i kilka zagadnień dot. ładu korporacyjnego.
Projekt, w ramach którego pomoc prawna jest świadczona pro bono osobom wymagających ochrony międzynarodowej, do dnia
dzisiejszego skupia 107 prawników z 16 krajów. Pomoc prawną zapewniono w ramach ponad 2.683 spraw.
Obecnie ELIL poszukuje nowych wolontariuszy i przyjmuje stosowne wnioski do 31 marca 2018 r.
Więcej informacji na temat sposobu zgłoszenia swojej osoby można znaleźć na stronie www.elil.eu i/lub uzyskać od Dyrektora
Zarządzającego Philipa Worthington: pworthington@europeanlawyersinlesvos.eu.
ELIL poszukuje także dodatkowych funduszy potrzebnych do zapewnienia, że działalność spółki będzie kontynuowana. Więcej
informacji na stronie

Od lewej do prawej:
Dr Cord Brügmann, Chrysoula Archontaki,
Philip Worthington, Ruthven Gemmell WS,
Vassilios Skouris, dr Mutschler-Siebert,
Philip Buisseret, Professor Wolfgang Ewer i
Michel Benichou

PAKIET USŁUG: PRZYJĘCIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W
SPRAWIE WDROŻENIA DYREKTYWY W ODNIESIENIU DO REGULACJI I POTRZEBY
REFORMY ZAWODÓW REGULOWANYCH
W dniu 18 stycznia 2018 r. na podstawie sprawozdania przygotowanego przez sprawozdawcę Nicola Danti, posła do Parlamentu
Europejskiego, Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie wdrożenia Dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do regulacji
i potrzeby reformy zawodów regulowanych [2017/2073(INI)]. Rezolucja stanowi pierwszą polityczną odpowiedź Parlamentu
Europejskiego na inicjatywy wprowadzone przez Komisję w ramach „Pakietu usługowego” w 2017 r. Rezolucja została przyjęta
po komunikacie Komisji, w którym wskazana została potrzeba przeprowadzenia pewnej reformy zawodów regulowanych, w tym
zawodów prawniczych.
W sprawozdaniu podkreślono znaczenie zawodów regulowanych w Unii Europejskiej i wezwano państwa członkowskie do opracowania
strategii politycznych, dzięki którym unijne usługi świadczone w ramach zawodów regulowanych staną się w nadchodzących
dziesięcioleciach konkurencyjne w skali światowej. Ponadto, odnotowano, że w świetle zagrożeń dla konsumentów, osób wykonujących
zawody regulowane i osób trzecich, państwa członkowskie mogą zastrzec dla wykwalifikowanych specjalistów jedynie niektóre rodzaje
działalności, w szczególności w przypadku gdy nie istnieją mniej restrykcyjne środki do osiągnięcia tego samego rezultatu. Na koniec,
zauważono, że postęp naukowy, innowacje technologiczne i cyfryzacja mają istotny wpływ na zawody regulowane, stwarzając nowe
możliwości dla przedstawicieli zawodów, ale stanowiąc również wyzwania dla rynku pracy i jakości usług; Podkreślone zostało jednakże,
że jest mało prawdopodobne, by nowe technologie zastąpiły ludzi w podejmowaniu decyzji natury etycznej i moralnej. Wskazano
także, że przepisy dotyczące organizacji zawodów oraz nadzoru nad zawodami mogłyby przyczynić się do bardziej sprawiedliwego
podziału korzyści płynących z cyfryzacji.
Streszczenie rezolucji PE jest dostępne tutaj.

CCBE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SPOTKANIA TRZECH SAMORZĄDÓW
PRAWNICZYCH Z ACLA
W ramach przygotowań CCBE do dorocznego spotkania trzech samorządów prawniczych, CCBE poruszy kwestię Porozumienia
w zakresie „Zacieśnienia współpracy zawodowej pomiędzy Stowarzyszeniem Prawników Chińskich (ang. All China Lawyers’
Association (ACLA)) i [krajowymi] samorządami prawniczymi”. Porozumienie „opiera się na dążeniu do wspólnego zacieśnienia i
pogłębienia dwustronnej współpracy prawników oraz opracowania inicjatyw wymiany jako wsparcia dla projektu Jeden pas i jedna
droga”. Ponieważ CCBE ma świadomość, że ACLA zwróciła się już do kilku członkowskich samorządów i stowarzyszeń prawniczych,
Porozumienie to będzie tematem rozmów podczas tegorocznego spotkania CCBE z ACLA. Ponadto, CCBE omówi także inicjatywę
„Jeden pas i jedna droga” i jej konsekwencje dla Unii Europejskiej. Wprowadzona przez Chiny kilka lat temu inicjatywa ma na celu
utworzenie ważnych połączeń energetycznych i komunikacyjnych w ramach Azji Środkowej, Zachodniej i Południowej, dochodząc aż
do Europy. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem wielu państw, ponieważ wartość dodana, jak płynie ze zwiększonej komunikacji
pomiędzy różnymi regionami jest atrakcyjna. Oczywiście inwestycje Chin w Unii Europejskiej mają bezpośredni wpływ na Politykę
sąsiedztwa UE i CCBE zauważa, że może to skutkować przyspieszeniem procesu akcesyjnego dla niektórych państw kandydujących.
Dlatego CCBE przedstawi Komisji swoje stanowisko na temat tych kwestii.

EVIDENCE2E-CODEX
W lutym rozpoczął się nowy, bardzo ważny projekt europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Evidence 2e-CODEX zestawia ze sobą
wyniki dwóch poprzednich projektów finansowych przez UE, Dowody i e-CODEX.
Projekt ma celu zwiększanie, ułatwianie i wspieranie współpracy w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej poprzez promowanie
wymiany informacji i dowodów elektronicznych w konkretnych sytuacjach stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego i
świadczenia wzajemnej pomocy prawnej.
Partnerzy projektu spotkali się we Florencji, we Włoszech, w dniach 7 i 8 marca 2017 r. aby oficjalnie powołać projekt do życia. Prace
potrwają 21 miesięcy. Jednym z partnerów jest Europejska Fundacja Prawników. CCBE będzie wspierać Europejską Fundację Prawników
w celu zapewnienia odpowiedniego zaangażowania w projekt prawników europejskich.

SKRÓT INFORMACJI
ZZ Do kolejnego wydania
poszukujemy artykułów
w ramach nowego cyklu!
Będziemy regularnie
przedstawiać prawników
europejskich, którzy
wykonują wyjątkową
pracę broniąc praw
podstawowych.
ZZ W dniu 9 marca
Rada Europy, CCBE i
Adwokatura Armenii
organizują w Erywaniu,
w Armenii, konferencję
pt. „Wyzwania i szanse,
przed którymi stoją
obecnie samorządy
i
stowarzyszenia
prawnicze w państwach
członkowskich Rady
Euro py ”. G łówny m
celem konferencji jest
u ł at wienie dialo gu
pomiędzy samorządami
i s towar z yszeniami

p r a w n i c z y m i
f unkcjonując ymi w
różnych państ wach
członkowskich Rady
Europy oraz wymiany
przez nich najlepszych
praktyk.

Oona Mikkelä

ZZ CCBE z radością wita
panią Oona Mikkelä w
swojej siedzibie. Oona
jest Finką i dołącza
do zespołu jako radca
prawny. Będzie pracowała
z Komisją Deontologii
nad opracowaniem
wzorcowego Kodeksu
p o s tę p ow ania
dla komitetów. W
ramach czterech lat
dotychczasowej praktyki
zawodowej,
Oona
pracowała dla fińskiego
Państwowego Urzędu
Geodezji, rządu fińskiego
czy Parlamentu UE. Oona
ma dwa tytuły magistra
z dziedziny prawa, zna
język fiński, szwedzki,
francuski, angielski i
trochę niemiecki.

ZZ W czwartek 22 marca
2018 r. w Wilnie
odbędzie się konferencja
poświęcona „Tajemnicy
zawodowej: Wyzwania
w
nowoczesnym
s p o ł e c z e ń s t w i e ”.
Organizuje ją Litewskie
Stowarzyszenie
P r a w n i k ó w,
CCBE
i
Amerykańskie
Stowarzyszenie
Prawników. Główne
kwestie, które zostaną
omówione podczas
konferencji to te związane
z praniem pieniędzy,
agresywnym planowaniem
podatkowym i działaniami
przestępczymi
k i e r o w a n y m i
przeciw adwokatom,
ze
szczególnym
uwzględnieniem kwestii
tajemnicy adwokackiej/
radcowskiej.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
09/03/2018

Konferencja nt. „Wyzwania i szanse, przed którymi stoją obecnie samorządy i
stowarzyszenia prawnicze w państwach członkowskich Rady Europy” – Erywań

22/03/2018

“Tajemnica zawodowa: Wyzwania w nowoczesnym społeczeństwie” – Wilno

22-23/03/2018

Chorwacki Dzień Prawnika 2018 – Zagrzeb

23/03/2018

Stały Komitet CCBE – Wilno

18/05/2018

Sesja plenarna CCBE – Praga

