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NOVO PREDSJEDNIŠTVO CCBE-A
Ruthven Gemmell WS postao je 1. siječnja 2017. novi predsjednik Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE).
TIjekom njegova mandata pomagat će mu Antonin Mokry (Češka) kao prvi dopredsjednik, Jose de Freitas (Portugal) kao
drugi dopresjednik i Ranko Pelicarić (Hrvatska) kao treći dopresjednik.
Gospodin Gemmell je bio predsjednik Škotske odvjetničke komore (Law Society of Scotland) od 2006. do 2007. godine,
i pridružio se CCBE-u kao škotski predstavnik u izaslanstvu Ujedinjenog Kraljevstva 2007. godine. Ruthven Gemmell je
predsjedanje preuzeo od Michela Benichoua.
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Ranko Pelicarić

PAKET EUROPSKE KOMISIJE O USLUGAMA NA JEDINSTVENOM TRŽIŠTU
Europska komisija (EK) predstavila je 10. siječnja 2017.
set inicijativa u čijem su središtu regulirane profesije, kao
što je to najavljeno u «Strategiji jedinstvenog tržišta» 28.
listopada 2015., s ciljem jačanja gospodarske integracije
na uslužnom tržištu EU-a (vidi obavijest za medije). Paket
sadržava:
• smjernice o prijedlozima reforme za reguliranje
profesionalnih usluga (vidi radni dokument). Ove
smjernice određuju moguća poboljšanja pravila koja
se odnose na određeni broj profesija, uključujući
i odvjetnike. Smjernice uključuju novi indikator
ograničenja koji je izradila EK a koji se temelji na
sljedećim kriterijima: pristup koji se odnosi na pravila/
aktivnosti koje se odnose isključivo na određenu
profesiju, aktivnosti koje nisu u isključivoj nadležnosti
određene profesije, zaštita profesije, zahtjevi u vezi
kvalifikacija, drugi zahtjevi vezani uz pristup profesiji,
zahtjevi koje se odnose na izvršavanje profesije. Ovaj

vodič nadopunjuje procjene iz europskog semestra i
odnosi se posebno na zahtjeve koji se mogu primijeniti
u tim profesijama.
• Prijedlog koji se odnosni na kontrolu proporcionalnosti:
kako bi se zajamčio koherentan i jedinstven
pristup: Komisija predlaže transparentnu kontrolu
proprocionalnosti prije usvajanja ili izmjena
nacionalnih pravila u području profesionalnih usluga.
Cilj testa proporcionalnosti je da se pruži podrška
dobrim regulatornim praksama i da se u potpunosti
procijeni njihov učinak na dionike i na šire poslovno
okruženje.
• Prijedlog za proceduru notifikacije usluga
• Prijedlog za usluge e-carda
CCBE će temeljito proučiti te prijedloge i njihov mogući
učinak na svoje članice odvjetničke komore i odvjetničku
profesiju diljem EU-a.

Grafikon o restrikcijama pristupa i obavljanju odvjetništva u svim zemljama članicama:

ODBOR EUROPSKOG PARLAMENTA O ISTRAZI U VEZI PRANJA NOVCA,
IZBJEGAVANJA POREZA I POREZNIH PRIJEVARA (PANA)
CCBE je pozvan da sudjeluje u
saslušanju održanom 24. siječnja
od strane Odbora Europskog
parlamenta za istragu o pranju novca,
izbjegavanju poreza
i poreznih
prijevara (PANA).
Tijekom saslušanja, CCBE je istaknuo
svoju podršku borbi protiv pranja
novca i objasnio kako je odvjetništvo
aktivno angažirano u borbi protiv
postojećih i potencijalnih opasnosti.

CCBE je objasnio da su odvjetnici
izvršili sve obveze uključujući i
Direktivu EU-a o pranju novca i
međunarodne standarde koje je
odredio FATF. CCBE je istaknuo da
njegove članice odvjetničke komore
i društva nisu i nikada neće tolerirati
djelovanja bilo kojeg odvjetnika
za kojeg se zna da sudjeluje u bilo
kojoj kriminalnoj aktivnosti klijenta,
bez obzira radi li se o pranju novca,
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izbjegavanju poreza ili bilo kojoj
drugoj kriminalnoj aktivnosti.
U našem je interesu zaštiti ugled
odvjetničke profesije i bilo koji
odvjetnik koji je uključen u ilegalne
aktivnosti šteti gledu čitave profesije.
CCBE je na kraju utvrdio da se zalaže
za jasna, ostvariva i proporcionalna
pravila za borbu protiv pranja novca i
izbjegavanja poreza.

KONFERENCIJA INGO USVOJILA REZOLUCIJU O NADZORU ODVJETNIKA
Konferencija INGO Vijeća Europe usvojila je 27. siječnja s
velikom većinom glasova rezoluciju: “Preporuke o nadzoru
odvjetnika: potreba usvajanja standarda za očuvanje
odvjetničke tajne” .
Ovu rezolucije je pripremio CCBE i on je u vezi s
prijedlozima o nadzoru.

CCBE ima status sudionika na Konferenciji INGO. To
tijelo predstavlja civilna društva u VIjeću Europe i radi na
promoviranju participativne demokracije.
Ova rezulucija će u narednom razdoblju biti predstavljena
i dostavljena tijelima Vijeća Europe, uključujući i Odbor
ministara, te drugim međunarodnim ili nacionalnim
institucijama kao i medijima.

DAN ODVJETNIKA IZLOŽENIH OPASNOSTIMA
CCBE je 24. siječnja podržao Dan
odvjetnika izloženih opasnostima koji
je bio posvećen situaciji u kojoj se
nalaze odvjetnici u Kini. Ovu inicijativu
svake godine organizira Zaklada dana
odvjetnika izloženih opasnostima
i Europski demokratski odvjetnici
(AED), uz podršku drugih odvjetničkih
organizacija. Svake godine, fokus
je na drugoj zemlji. Ove godine je

izabrana Kina, s obzirom na posebno
oštru politiku protiv odvjetnika koja
se provodi od 2015. godine. CCBE
je sudjelovao u demonstracijama
ispred veleposlanstva Kine u
Bruxellesu, zajedno s predstavnicima
Belgijske odvjetničke komore i
drugim odvjetničkim organizacijama
i organizacijama za zaštitu ljudskih
prava. CCBE je također sudjelovao

na konferenciji koju je organizirala
Međunarodna
organizacija
za
odvjetnike izložene opasnostima
(OIAD) u Parizu. Demonstracije su
održane u 19 zemalja diljem svijeta.
Više informacija o ovom događaju
možete pronaći na internetskoj
stranici.

PROJEKT TRALIM
Zaklaada europskih odvjetnika počela je 15. lipnja 2016.
provoditi projekt TRALIM, kojeg sufinancira Europska
unija. Cilj ovog projekta je obuka 130 odvjetnika iz pet
različitih zemalja članica (Španjolska, Grčka, Irska, Italija i
Poljska) o zakonima EU-a koji se odnose na azil i imigraciju
iz perspektive Povelje EU-a o temeljnim pravima. Projekt,
koji se odvija kroz četiri seminara, će trajati 12 mjeseci.
Nakon prvih šest mjeseci, i nakon što su održana prva dva
seminara, vrijeme je da se napravi procjena.
Prvi seminar održan je u Madridu u listopadu, a drugi u
Ateni u prosincu 2016. Svaki seminar trajao je 1,5 dana
(više informacija može se pronaći ovdje). TRALIM seminari
su dobar primjer o tome kako se obuka može baviti važnim
temama a istovremeno sudionicima davati mogućnost
umrežavanja.
TRALIM se već dosada pokazao kao uspješna priča.

Seminari u Madridu i Ateni su bili dobro posjećeni (prešli
smo očekivanu brojku od 17 odvjetnika i očekujemo da
ćemo do kraja projekta obučiti više od 130 odvjetnika na
što smo se obvezali Europskoj komisiji). Evalucije obaju
seminar također pokazuju da su sudionici bili zadovoljni
predavačima, sadržajem, miješanjem sudionika iz različitih
zemalja i strukturom.
Uspjeh možemo zahvaliti i visokoobrazovnim odvjetnicima
koje su odvjetničke komore izabrali za sudjeluju na
seminarima, visokoj kvaliteti predavača i izvrsnim
odnosima između Zaklade europskih odvjetnika i partnera
projekta (odvjetničkim komorama Španjolske, Atene,
Irske, Italije i Poljske).
Veselimo se preostalim seminarima u Dublinu (veljača
2017.) i Rimu (travanj 2017.).

Za više informacija molimo kontaktirati Vassilisa Stathopoulosa: stathopoulos@europeanlawyersfoundation.eu

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
od 1. do 7. veljače polugodišnji sastanak ABA-E (Miami)
16.-18. veljače

Proslava Sant Raimon de Penyafort, konferencija Federacije
europskih odvjetničkih komora, otvaranje pravne godine, Barcelona

23. veljače

Stalni odbor (Beč)

23.-25. veljače

45. Predsjednička konferencija (Beč)
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