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NAUJASIS CCBE PREZIDENTAS
2017 m. sausio 1 d. Ruthven Gemmell WS tapo naujuoju Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE)
prezidentu.
Jam prezidento pareigas padės eiti 1-asis vice-prezidentas Antonín Mokrý (Čekija), 2-asis vice-prezidentas José de Freitas
(Portugalija) ir 3-asis vice-prezidentas Ranko Pelicarić (Kroatija).
P. Gemmell buvo Škotijos teisininkų draugijos prezidentas nuo 2006 m. liepos mėn., jis prisijungė prie CCBE kaip Škotijos
atstovas JK delegacijoje 2007 metais. Ruthven Gemmell prezidento pareigas perėmė iš Michel Benichou.
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Ranko Pelicarić

EK PAKETAS DĖL PASLAUGŲ BENDROJOJE RINKOJE
2017 m. sausio 10 d. Europos Komisija (EK) pristatė
iniciatyvų paketą, kuriome pagrindinis dėmesys
kreipiamas į reglamentuojamąsias profesijas, kaip skelbta
jos ankstesniame 2015 m. spalio 28 d. „Bendrosios rinkos
strategijos“ komunikate, siekiant sustiprinti ES paslaugų
rinkos ekonominę integraciją (žr. pranešimą spaudai).
Paketą sudaro:
• Gairės dėl reformų rekomendacijų dėl profesinių
paslaugų reglamentavimo (žr. Komunikatą ir tarnybų
darbinį dokumentą). Jose aptartos galimybės tobulinti
kelių atrinktų profesijų, įskaitant teisininkų profesiją,
reguliacinę aplinką. Gairės numato naują EK sukurtą
ribojimo rodiklį, kuris paremtas šiais kriterijais:
požiūriu į reguliavimą (išimtinė arba bendra rezervuota
veikla ir pareigų apsauga) / kvalifikaciniai reikalavimai
/ kiti įėjimo reikalavimai / reikalavimai profesijos

praktikavimui. Šios gairės papildo Europos semestro
vertinimus, konkrečiai aptardamos šioms profesijoms
taikomus reikalavimus.
• Pasiūlymas dėl proporcingumo testo: siekdama
užtikrinti suderinamą ir nuoseklų požiūrį, Komisija siūlo
atlikti išsamų ir skaidrų proporcingumo testą, prieš
priimant ir keičiant nacionalines taisykles dėl profesinių
paslaugų. Todėl proporcingumo testas yra skirtas remti
geresnę reguliavimo praktiką ir visapusiškai įvertinti
jos įtaką suinteresuotiesiems subjektams ir platesnei
verslo aplinkai.
• Pasiūlymas dėl paslaugų notifikavimo procedūros
• Pasiūlymas dėl paslaugų elektroninės kortelės
CCBE išsamiai išnagrinės šiuos pasiūlymus ir jų galimą
įtaką savo narėms advokatūroms ir teisininkų draugijoms,
taip pat teisininkų profesijai visoje ES.

Apribojimų schema, kurioje matyti galimybė įgyti ir praktikuoti teisininko profesiją visose valstybėse narėse:

EUROPOS PARLAMENTO TYRIMO KOMITETAS PINIGŲ PLOVIMO, MOKESČIŲ
VENGIMO IR SLĖPIMO KLAUSIMAIS (PANA)
Europos advokatūrų ir teisininkų
draugijų taryba (CCBE) buvo
pakviesta sausio 24 d. dalyvauti
Europos
Parlamento
Tyrimo
komiteto pinigų plovimo, mokesčių
vengimo ir slėpimo klausimais
(PANA) organizuotame nagrinėjime.
Nagrinėjimo metu CCBE pabrėžė savo
paramą kovai su pinigų plovimu ir
paaiškino, kaip teisininkų profesija
aktyviai prisideda atremiant esamą ir

potencialią riziką. CCBE paaiškino, kaip
teisininkai privalo vykdyti prievoles,
numatytas ES kovos su pinigų plovimu
direktyvoje ir Finansinių veiksmų
darbo grupės (FATF) nustatytuose
tarptautiniuose
standartuose.
CCBE pabrėžė, kad jos narės
advokatūros ir teisininkų draugijos
netoleruoja ir niekada netoleruos
teisininkų veiksmų, kurie žinomai
dalyvauja kliento nusikalstamoje
veikoje, tiek susijusioje su pinigų
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plovimu, mokesčių slėpimu, tiek
bet kokioje kitoje nusikalstamoje
veikoje. Mes suinteresuoti saugoti
teisininko profesijos reputaciją, o
bet kuris teisininkas, kuris dalyvauja
neteisėtoje veikloje, kenkia visos
profesijos reputacijai. CCBE baigė
sakydama, kad ji pasisako už aiškias,
veiksmingas ir proporcingas taisykles
kovai su pinigų plovimu ir mokesčių
slėpimu.

INGO KONFERENCIJA PRIĖMĖ NUTARIMĄ DĖL TEISININKŲ STEBĖJIMO
Sausio 27 d. Europos Tarybos Tarptautinių nevyriausybinių
organizacijų (INGO) konferencija didžiąja balsų dauguma
priėmė tokį nutarimą: Rekomendacija dėl „Teisininkų
stebėjimas: reikalingi standartai klientų konfidencialumui
užtikrinti“ .
Nutarimą parengė Europos advokatūrų ir teisininkų
draugijų taryba (CCBE), jis atitinka jos Rekomendacijas dėl
stebėjimo.

CCBE turi INGO konferencijos, kuri yra pilietinei visuomenei
Europos Taryboje atstovaujantis subjektas ir dirba
skatindama dalyvaujamąją demokratiją, dalyvio statusą.
Nutarimas atitinkamu metu bus pateiktas Europos Tarybos
institucijoms, įskaitant Ministrų Komitetą, ir kitoms
tarptautinėms arba nacionalinėms institucijoms, taip pat
žiniasklaidos priemonėms.

PAVOJUJE ESANČIO TEISININKO DIENA
Sausio 24 d. Europos advokatūrų
ir teisininkų draugijų taryba
(CCBE) parėmė 2017 m. Pavojuje
esančio teisininko dieną, kuri
buvo skirta teisininkų situacijai
Kinijoje. Šią iniciatyvą kiekvienais
metais
organizuoja
Pavojuje
esančio teisininko dienos fondas ir
Europos demokratinių teisininkų
organizacija (AED), remiami kelių

teisininkų organizacijų. Kiekvienais
metais dėmesys atkreipiamas vis
į kitą šalį. Šiais metais pasirinkta
šalis buvo Kinija, atsižvelgiant į nuo
2015 m. teisininkams taikomas
ypatingai griežtas priemones. CCBE
dalyvavo demonstracijoje prie Kinijos
ambasados Briuselyje kartu su Belgijos
advokatūros ir kitų teisininkų ir
žmogaus teisių organizacijų atstovais.

CCBE taip pat dalyvavo konferencijoje,
kurią organizavo Tarptautinis pavojuje
esančių teisininkų stebėjimo centras
(OIAD) Paryžiuje. Demonstracijos
vyko 19-oje šalių visame pasaulyje.
Daugiau informacijos apie Pavojuje
esančio teisininko dieną galima rasti
jų tinklalapyje.

TRALIM PROJEKTAS
2016 m. birželio 15 d. Europos teisininkų fondas pradėjo
įgyvendinti TRALIM projektą, prie kurio finansavimo
prisideda Europos Sąjunga. Projekto tikslas yra apmokyti
130 teisininkų iš 5 skirtingų valstybių narių (Ispanijos,
Graikijos, Airijos, Italijos ir Lenkijos) ES teisės tema,
susijusia su prieglobsčiu ir imigracija pagal ES pagrindinių
teisių chartija. Projektas bus vykdomas 12-a mėnesių 4-ių
seminarų forma. Po pirmųjų 6-ių mėnesių, įvykus dviem
pirmiesiems seminarams, laikas atlikti laikotarpio vidurio
vertinimą.
Pirmasis seminaras vyko Madride 2016 m. spalio mėn.,
antrasis – Atėnuose 2016 m. gruodžio mėn. Abu seminarai
truko po pusantros dienos (daugiau informacijos galima
rasti čia). TRALIM seminarai yra geras pavyzdys, kaip
mokymo būdu galima kalbėtis svarbiomis temomis,
seminarų dalyviams tuo pačiu metu pasiūlant tinklaveikos
galimybes.

Projektui įpusėjus, TRALIM projektas pasirodę esąs tikrai
sėkmingas. Seminarai Madride ir Atėnuose buvo gausiai
lankomi (tiesą sakant, mes viršijome numatytą teisininkų
skaičių 17 teisininkų ir tikimės, kad pasibaigus projektui
būsime apmokę daugiau nei 130 teisininkų, kuriuos
įsipareigojome Europos Komisijai apmokyti). Šių dviejų
seminarų vertinimai taip pat rodo, kad dalyviai buvo
patenkinti pranešėjais, turiniu, dalyvių iš skirtingų šalių
įvairove ir struktūra.
Sėkmė pasiekta dėl ypatingai kvalifikuotų teisininkų,
kuriuos advokatūros atrinko dalyvauti seminaruose,
aukštos pranešėjų kokybės ir puikių santykių tarp Europos
teisininkų fondo ir jo projekto partnerių (Ispanijos
advokatūros, Atėnų advokatūros, Airijos teisininkų
draugijos, Italijos advokatūros ir Lenkijos teisinių patarėjų).
Laukiam likusių dviejų seminarų Dubline (2017 m. vasario
mėn.) ir Romoje (2017 m. balandžio mėn.).

Jei norite gauti daugiau informacijos,
prašom susisiekti su Vassilis Stathopoulos: stathopoulos@europeanlawyersfoundation.eu

BŪSIMI ĮVYKIAI
Vasario 1-7 d.

Amerikos advokatūros asociacijos metų vidurio susitikimas (Majamis)

Vasario 16-18 d. Sant Raimon de Penyafort šventė, Europos advokatūrų federacijos / Fédération
des Barreaux d’Europe (FBE) konferencija, teisinių metų atidarymas, Barselona
Vasario 23 d.

Nuolatinis komitetas (Viena)

Vasario 23-25 d. 45-oji Europos prezidentų konferencija (Viena)
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