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A EUROPEAN CONVENTION ON THE LEGAL PROFESSION BY 2020
Nasza szczególna rola pośredników pomiędzy obywatelami i sądami sprawia, że jako prawnicy znajdujemy się w centrum
procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Stosownie, odgrywamy kluczową rolę w zapewnieniu, że sądy, których misja
jest fundamentalna w państwie opartym na zasadach praworządności, cieszą się zaufaniem publicznym. Aby zwykli ludzie
mogli jednakże zaufać wymiarowi sprawiedliwości, muszą być przekonani, że prawnicy dysponują możliwościami skutecznego
reprezentowania swoich klientów. Europejski Trybunał Praw Człowieka przypomniał te zasady w kilku orzeczeniach, w tym w
sprawie Morice przeciw Francji (nr 29369/10, ETPC 2015).
Prawnicy służą pomocą w egzekwowaniu zasad praworządności. Czynią to, gdy chronią
wolności jednostki oraz zapewniają egzekwowanie prawa do rzetelnego procesu sądowego,
które zostało zagwarantowane w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niestety,
w sytuacji gdy praworządność zostaje zagrożona, prawa związane z wykonywaniem
zawodu prawnika także często podlegają ograniczeniu.
W dniu 25 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło zgłoszoną
13 października 2016 r. Rekomendację 2121 (2018), która dotyczy opracowania
europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Uznając minimalne standardy określone
w Rekomendacji Rec(2000)21 Komitetu Ministrów do państw członkowskich dotyczącej
wolności wykonywania zawodu prawnika, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
przypomniało, że te standardy, chociaż nie są wiążące, mają służyć szczegółowemu
opracowaniu i wprowadzeniu w życie zasad wynikających z wiążących obowiązków, a w
szczególności zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Laurent Pettiti, Przewodniczący Grupy roboczej
ds. konwencji

Zwracając uwagę na fakt, że prawnicy w dalszym ciągu doświadczają nękania, gróźb i
ataków, i że w niektórych państwach członkowskich takie ataki przybierają nawet na sile
– stając się zakrojoną na szeroką skalę i systemową praktyką ¬– i wydają się skutkiem

świadomej polityki, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest zdania, że taki stan rzeczy stanowi dowód na konieczność
wzmocnienia pozycji prawnej Rekomendacji Rec(2000)21 poprzez wpisanie jej postanowień do wiążącej konwencji oraz dodanie
do niej skutecznego mechanizmu kontroli. Konwencja mogłaby także stać się źródłem wiążących zasad na szerszej niwie
międzynarodowej poprzez dopuszczenie do jej ratyfikacji państwa nieczłonkowskich.
Dlatego Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało Komitet Ministrów do opracowania i przyjęcia konwencji o zawodzie
prawnika w oparciu o standardy określone w Rekomendacji Rec(2000)21. To do Komitetu Ministrów Rady Europy należy obecnie
wdrożenie rekomendacji Zgromadzenia z pomocą grup roboczych Rady Europy i przy technicznym wsparciu ze strony CCBE, tak
aby państwa członkowskie Rady Europy mogły podpisać dwieście dwudzieste piąte porozumienie do roku 2020.
Jako prawnicy europejscy, z pomocą naszych organów zawodowych, musimy zapewnić wsparcie i zjednoczyć nasze wysiłki w
realizacji tego ambitnego i niezwykle ważnego przedsięwzięcia.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
Zmiana 4. Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Podczas sesji plenarnej 19 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził zmienioną 4. Dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy, będącą wynikiem porozumienia o zmianie dyrektywy zawartego przez Parlament, Komisję i Radę w grudniu 2017 r.
Porozumienie stanowi piątą i najnowszą aktualizację tej dyrektywy.
Zmieniona dyrektywa przewiduje dostęp publiczny do krajowych rejestrów beneficjentów rzeczywistych spółek prowadzących
działalność na terytorium UE, w tym późniejszą integrację rejestrów krajowych. Dostęp publiczny zostanie ponadto zapewniony
do krajowych rejestrów beneficjentów rzeczywistych trustów prowadzących działalność na terytorium UE w sytuacji istnienia
uzasadnionego interesu, co ma miejsce np. w przypadku organizacji pozarządowych czy dziennikarzy śledczych, w tym późniejszą
integrację rejestrów krajowych.
Zakres dyrektywy został poszerzony, aby obejmowała wszystkie formy usług doradczych, pośredników wynajmu nieruchomości,
porty wolnocłowe, handlarzy dziełami sztuki, podmioty świadczące usługi portmonetki elektronicznej i wirtualne kantory
wymiany walutowej. Z kwestii interesujących CCBE, grupy zawodowe posiadające samorząd muszą obecnie zgłaszać otrzymane
zgłoszenia podejrzanych transakcji, zgłoszenia podejrzanych transakcji przekazane do jednostki analityki finansowej oraz
przypadki naruszeń Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nałożone sankcje. Dyrektywa przewiduje
ponadto szerszą współpracę krajowych jednostek analityki finansowej i angażowanie organów nadzoru bankowego w proces
wymiany informacji oraz zakłada lepszą ochronę osób sygnalizujących naruszenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
tzw. sygnalistów (ang. whistleblowers), zapewniając tym osobom np. prawo do anonimowości.
Zmieniona dyrektywa wejdzie w życie pod koniec 2019 r.
Zmiana Przewodnika FATF dotyczącego podejścia opartego na ryzyku dla zawodów
CCBE uczestniczy w projekcie FATF, którego celem jest zmiana zapisów Przewodnika dotyczącego podejścia opartego na ryzyku
dla pośredników (prawników, księgowych i podmiotów świadczących usługi dla trustów i spółek). FATF uzgodniła szczegóły
zaproponowanej zmiany w zakresie informacji na temat wstępnych ram, terminu opracowania, zakresu i struktury proponowanego
przewodnika. Rozpoczęto prace nad zapisami zmienionego dokumentu, którego pierwsza wersja została omówiona podczas
posiedzenia FATF w Wiedniu 23 i 24 kwietnia.
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAXE 3)
W dniu 1 marca 2018 r. Parlament Europejski potwierdził decyzję podjętą w lutym przez Konferencję Prezydentów o powołaniu
specjalnej komisji ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Nowa komisja
TAXE 3 to czwarta komisja powołana po komisjach TAXE, TAXE 2 i PANA, która ma zająć się tymi kwestiami. Oczekuje się, że
komisja będzie kontynuować i dokończy prace uprzednich komisji. Komisja będzie prowadziła prace przez 12 miesięcy i będzie
miała 45 członków. W ramach swoich kompetencji skoncentruje się na kwestiach uchylania się od opodatkowania i unikania
opodatkowania oraz prania pieniędzy. Celem jest dokończenie prac prowadzonych przez komisje specjalne TAXE 1 i TAXE 2 oraz
wdrożenie rekomendacji posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy prowadzili dochodzenie w sprawie Kwitów z Panamy.
Po wyborze 14 marca członków komisji przez Parlament, 22 marca w Brukseli miało miejsce posiedzenie inaugurujące jej
działalność. Na przewodniczącego Komisji TAXE 3 wybrano Petra Ježek (ALDE) z Czech, współsprawozdawcę Komisji PANA.
Komisja spotkała się ponownie 16 kwietnia w Strasburgu i uzgodniła, że raport z dochodzenia zostanie przedstawiony 1 marca
2019 r. CCBE będzie się przyglądać działalności Komisji TAXE 3.

PRAWO KARNE
Propozycja Komisji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych
Komitety CCBE ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i ds. Prawa Karnego żywo interesowały się propozycją Komisji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych. CCBE już wcześniej przekazała swoje stanowisko w tej
sprawie i uczestniczyła w kilku spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk.
Komitet przygotował drugi materiał ilustrujący problemy praktyczne dotyczące opinii Komisji i Parlamentu. Parlament i Rada
prowadzą trójstronne negocjacje przy wsparciu Komisji w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie propozycji. Drugie spotkanie
odbyło się 21 lutego a trzecie 12 kwietnia tego roku.
Propozycja Komisji w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia
Komitet CCBE ds. Prawa Karnego śledzi rozwój sytuacji w odniesieniu do propozycji Komisji w sprawie wzajemnego uznawania
nakazów zamrażania i konfiskaty mienia. Z zadowoleniem stwierdzamy, że w sprawozdaniu Komisji Parlamentu uwzględniono
liczne obawy CCBE dotyczące gwarancji proceduralnych.
Jako że w grudniu państwa członkowskie uzgodniły ogólne podejście (wspólne stanowisko), które nie zawiera żadnych gwarancji,
należy stwierdzić, że przed nami ciągle jeszcze jest dużo pracy do wykonania. Brak gwarancji proceduralnych skutkował
odrzuceniem dokumentu ogólnego stanowiska przez Niemcy.
Urząd Prokuratora Europejskiego
W dniu 12 października 20 państw członkowskich przyjęło rozporządzenie wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie
ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Przyjęcie rozporządzenia umożliwia podjęcie istotnych działań w celu praktycznego
powołania Prokuratury Europejskiej w trakcie obecnej prezydencji bułgarskiej. Komisja, której powierzono ustanowienie i
początkowe administrowanie działaniami Prokuratury Europejskiej już podjęła pierwsze kroki na drodze do realizacji tego celu.
M.in.: powołano grupę ekspertów dla Prokuratury Europejskiej, opracowano przepisy dotyczące działania komisji selekcyjnej
w zakresie wyboru Europejskiego Prokuratora Generalnego i prokuratorów europejskich, zlecono przeprowadzenie analizy
biznesowej dla systemu zarządzania sprawami Prokuratury Europejskiej oraz opracowano budżet tej instytucji na rok 2019.
Rozporządzenie dot. Prokuratury Europejskiej wymaga wprowadzenia pewnych zmian także na poziomie krajowym. W ramach
współpracy w trakcie prezydencji bułgarskiej 26 i 27 marca Komisja zorganizowała w Sofii konferencję poświęconą powołaniu
tego organu. Wstępna organizacja i funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej stanowią priorytet dla prezydencji bułgarskiej
oraz element programu trzech prezydencji: estońskiej, bułgarskiej i austriackiej. Podczas konferencji praktycy i przedstawiciele
państw członkowskich, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Eurojust, OLAF, Europololu, Europejskiej
Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz przedstawiciele państw trzecich, stowarzyszeń obrońców i akademików
mieli możliwość odniesienia się do i omówienia różnych kwestii związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej. CCBE
z zadowoleniem przyjęła zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, dzięki czemu podczas konferencji przedstawione zostało
stanowisko praktykujących obrońców.

STAŁA DELEGACJA W LUKSEMBURGU
Projekt zmian do Regulaminu postępowania przed Sądem UE
CCBE analizuje dwa projekty zmian do Regulaminu postępowania przed Sądem UE, które zostały przekazane państwom
członkowskim. Pierwsza zmiana ma celu umożliwienie wiceprezesowi sądu pełnienie funkcji i korzystanie z uprawnień, którymi
nie dysponuje obecnie. Druga zmiana służy wprowadzeniu obowiązku korzystania z aplikacji informatycznej e-Curia przy składaniu
dokumentów w postępowaniu i w obsłudze dokumentów przez sekretariat Sądu w związku z postępowaniem prowadzonym
przed Sądem UE. CCBE przygotuje swoje stanowisko nt. tych propozycji.
Zmiany do Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
CCBE analizuje dokument Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został przesłany państwom członkowskich w
zakresie trzech głównych kwestii: (i) przeniesienia do Sądu UE zasadniczo jurysdykcji do orzekania, w pierwszej instancji, w
postępowaniach dot. uchybień na mocy art. 108 ust. 2 i art. 258 i 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; (ii) przyznania
Trybunałowi Sprawiedliwości odpowiedzialności za prowadzenie postępowań dot. skarg o stwierdzenie nieważności w związku
z niewykonaniem wyroku Trybunału na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i (iii) wprowadzenia dla
pewnych kategorii odwołań procedury, na mocy której Trybunał najpierw stwierdzałby dopuszczalność danego odwołania.
Dokument zawiera także propozycję uspójnienia terminologii. CCBE przygotuje swoje stanowisko nt. tych propozycji.

DZIEŃ TECHNOLOGII CYFROWYCH 2018
W dniu 10 kwietnia CCBE
uczestniczyła w Dniu Technologii
Cyfrowych 2018. Było to
wydarzenie zorganizowane
przez Komisję Europejską
(Dyrekcję Generalną ds. Sieci
Komunikac yjnych, Treści
i Technologii), w którym
brali udział przedstawiciele
krajów UE, pr zemysłu,
środowisk akademickich oraz
społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas spotkania 25 krajów
podpisało Deklarację w sprawie
sztucznej inteligencji – wspólne
zobowiązanie do dalszej
Mounir Mahjoubi, francuski sekretarz stanu do spraw gospodarki cyfrowej bierze udział w Dniu Technologii Cyfrowych
współpracy nad najważniejszymi
10 kwietnia 2018 r.
aspektami sztucznej inteligencji.
Komisarz Mariya Gabriel
przypomniała, że tylko transgraniczna strategia w obszarze sztucznej inteligencji odniesie sukces. Priorytety Unii dotyczą
zapewnienia adekwatnych ram prawnych i etycznych, w tym dla kwestii prywatności i ochrony danych osobowych.
Komitet CCBE ds. Przyszłości analizuje obecnie wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji przez adwokatów i radców prawnych
oraz ich wpływ na systemy sądownicze w celu ukazania potencjalnych kwestii prawnych i deontologicznych wynikających z
wykorzystania tych technologii.
25 kwietnia Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie sztucznej inteligencji, w którym szczegółowo opisano
strategię UE.
Informacja prasowa nt. tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

URUCHOMIENIE EUROPEJSKIEGO PROJEKTU TRADATA
W dniu 4 kwietnia paryska Izba zorganizowała pierwsze seminarium dla adwokatów i radców prawnych w ramach europejskiego
projektu TRADATA, którego celem jest przeszkolenie w okresie 2 lat przynajmniej 630 unijnych adwokatów i radców prawnych
oraz podniesienie poziomu świadomości z zakresu fundamentalnych kwestii dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO). Projekt prowadzi Europejska Fundacja Prawników (ELF) we współpracy z izbą w Paryżu i 8 innymi samorządami oraz
stowarzyszeniami prawniczymi.
Podczas przeprowadzonego z sukcesem szkolenia z tego obecnie gorącego tematu prelegentami byli przedstawiciele ustawodawców
i regulatorów oraz praktykujący prawnicy, którzy na co dzień doświadczają problemów w tym obszarze. Prowadzone obiecujące
rozmowy pokazały, że wielu uczestników żywo interesuje się kwestiami ochrony danych. Wkrótce pojawi się podsumowanie
dyskusji.
Basile Ader, wiceprezydent paryskiej Izby rozpoczął seminarium, odnosząc się do praktycznego przewodnika, który niedawno
został opublikowany we Francji. Podręcznik został opracowany przez Izbę w Paryżu, Conseil national des barreaux and the
Conférence des Bâtonniers, jako pomoc dla prawników w uzyskaniu zgodności oraz służeniu poradą na rzecz klientów. Isabelle
Jégouzo, szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Paryżu; Bénédicte Fauvarque-Cosson, prof. prawa prywatnego;
Marianne Billard, reprezentująca francuską deputowaną Paulę Forteza, sprawozdawca ds. francuskiej ustawy o „ochronie danych
osobowych”; Jean Lessi, sekretarz generalny CNIL i Elise Latify, niezależny konsultant, wraz z Anne-Laure Villedieu, Pierre’em
Desmarais, Benjaminem Pitcho i Jérôme’em Deroulez poprowadzili seminarium, podczas którego omówiono wszystkie istotne
kwestie z tej dziedziny. Mówcy podkreślali, że udane wdrożenie nowego rozporządzenia w Unii stanowi wyzwanie strategiczne
i jako takie powinno przyczynić się do ujednolicenia globalnych standardów ochrony danych osobowych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA, LUDZKA SPRAWIEDLIWOŚĆ
Obecnie CCBE pracuje wraz z Izbą w Lille, CNB i Uniwersytetem w
Lille nad organizacją międzynarodowej konferencji poświęconej
sztucznej inteligencji i ludzkiej sprawiedliwości. Konferencja
odbędzie się 30 listopada w Lille, we Francji.
Mając na uwadze obserwowany w ostatnich latach postęp w
rozwoju technologii sztucznej inteligencji, CCBE bardzo chce
zapewnić adwokatom i radcom prawnym przestrzeń do dialogu
na temat tej przełomowej technologii i jej implikacji dla środowiska prawniczego. Podczas konferencji zostaną przeprowadzone
warsztaty nt. dostępu do wymiaru sprawiedliwości, technologii blockchain i koncepcji legal design. Przewidziano udział licznych
mówców międzynarodowych, którzy podzielą się swoimi opiniami, przedstawią potencjalne skutki technologii sztucznej inteligencji
oraz omówią dylematy etyczne związane z wykorzystywaniem ze sztucznej inteligencji w sprawach prawnych.
Kompletny program (lista mówców, plan i kwestie praktyczne) oraz harmonogram konferencji zostaną udostępnione w
stosownym czasie.

KONFERENCJA WIOSENNA ECBA
W dniach 20 i 21 kwietnia, prezydent CCBE, Antonín Mokrý, uczestniczył w
odbywającej się w Oslo konferencji wiosennej Europejskiego Stowarzyszenia
Adwokatów Karnistów (ECBA), podczas której wygłosił wystąpienie otwierające
obrady. Konferencja była poświęcona tematyce „Tymczasowe aresztowanie i
odszkodowanie: problemy i minimalne standardy.”

Prezydent CCBE Antonín Mokrý podczas konferencji
ECBA w Oslo

Pan Mokrý zwrócił uwagę na długą historię współpracy CCBE i ECBA i wykorzystał tę
okazję, aby pogratulować ECBA inicjatywy „Agenda 2020: Nowy plan opracowania
minimalnych standardów dla określonych gwarancji proceduralnych”, która
została przygotowana w celu wzmocnienia zasady prawniczej dot. wzajemnego
uznawania orzeczeń i wzajemnego zaufania. CCBE zapewni ECBA całe potrzebne
wsparcie w realizacji tej inicjatywy, tak aby obie organizacje mogły kontynuować
współpracę i w dalszym ciągu promować gwarancje proceduralne.

WARSZTATY ENCJ NT. NIEZALEŻNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
W dniu 14 marca sekretarz generalny CCBE Philip Buisseret, wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez Europejską Sieć
Rad Sądownictwa (ENCJ) nt. niezależności i odpowiedzialności sędziów.
Celem warsztatów było przedstawienie i omówienie wstępnych wyników projektu badawczego poświęconego niezależności i
odpowiedzialności sędziów w obecności przedstawicieli Unii Europejskiej, Rady Europy, Komisji ds. Oceny Wydajności Wymiaru
Sprawiedliwości (CEPEJ), Sieci Prezydentów Sądów Najwyższych, CCBE i banku światowego. W ramach projektu, ENCJ przeprowadziła
badanie wśród sędziów europejskich i opracowała zestaw wskaźników opartych na europejskich i międzynarodowych standardach
niezależności i odpowiedzialności sądowej. Wskaźniki zostały użyte po raz pierwszy w odniesieniu do 25 sędziów w latach 20142015. Po przeprowadzeniu oceny wyników projektu, zostały udoskonalone i ponownie zastosowane w latach 2016-2017. Wskaźniki
ENCJ okazują się przydatne z kilku powodów: pomagają zidentyfikować ryzyko związane z niezależnością władzy sądowniczej,
zapewniają wgląd w ogólną sytuację sędziów w Europie i służą poprawie systemów sądowniczych na poziomie krajowym.
W trakcie warsztatów kilku interesariuszy wyraziło zastrzeżenia co do metodologii projektu, która bazuje na samoocenie.
Uczestnicy warsztatów uznali jednak, że pomimo zasadniczych wyzwań prace projektowe są godne uwagi.
Uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że dalsza wymiana informacji jest konieczna w celu wprowadzenia kryteriów
jakościowych, udoskonalenia obecnych wskaźników i rozważenia możliwości zastosowania bardziej obiektywnej metodologii.

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAWNIKÓW
W dniach 3 i 4 kwietnia tego roku, Europejska Fundacja
Prawników wsparła Międzynarodowe Stowarzyszenie
Prawników w organizacji konferencji w Livingstone, w
Zambii, pt. „Globalizacja prowadzonej działalności –
szanse i wyzwania”.
Celem konferencji było przeszkolenie adwokatów i
radców prawnych pochodzących z krajów tworzących
Wspólnotę Rozwoju Afryki Południowej (SADC) z kwestii
związanych z globalnym prowadzeniem działalności
przez adwokata/ radcę prawnego, w tym z regionalnych
skutków globalizacji.
W konferencji udział wzięli mówcy z Ameryk, Afryki
i Europy, którzy przedstawili takie zagadnienia
jak podwykonawstwo międzynarodowe, wspólne
przedsięwzięcia w sektorze prawniczym, międzynarodowe
postępowanie arbitrażowe w sporach handlowych,
pozyskiwanie kapitału na rynkach międzynarodowych
oraz trendy w zarządzaniu kancelarią prawną. W sumie
w konferencji wzięło udział 120 adwokatów i radców
prawnych z krajów SADC, a także pan Given Lubinda,
minister sprawiedliwości, i pan Likando Kalaluka, prokurator
generalny.

Given Lubinda, minister sprawiedliwości, i Likando Kalaluka, prokurator generalny wraz
z przedstawicielami zambijskiego Stowarzyszenia Prawników, prawnikami z krajów
zrzeszonych w SADC, prelegentami i dyrektorem zarządzającym
Europejskiej Fundacji Prawników.

Sprawozdanie jest dostępne do pobrania na stronie Europejskiej Fundacji Prawników. Zachęcamy do przeczytania tutaj.

SKRÓT INFORMACJI
ZZCCBE z zadowoleniem
przyjęła informację, że
Francja ratyfikowała
Protokół nr 16 do
Konwencji o ochronie
praw człowieka i
podstawowych wolności.

ZZCCBE zawsze zachęca
do uczestniczenia w
konkursach i ubiegania
się o nagrody takie jak
np. Nagroda dla młodych
prawników przyznawana
przez
Eu r o p e j s k i
Instytut Prawa (ang. ELI
Young Lawyers Award)
lub nagroda CEPANI
(belgijskiego Centrum
Arbitrażu i Mediacji).
Obie
procedury
konkursowe będą miały
miejsce w tym roku.
Pierwsza nagroda służy
zapewnieniu młodym
prawnikom mechanizmu,

w ramach którego mogą
zgłaszać propozycje
udoskonalania prawa
europejskiego. Więcej
informacji na temat
konkursu tutaj.
Druga
nagroda
daje
młodym
profesjonalistom
zainteresowanym
krajowymi
i
mi ę dz y nar o d ow y mi
procedurami arbitrażu
możliwość zdobycia
uznania w środowisku
młodych prawników.
Więcej informacji na
temat konkursu tutaj.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
17/05/2018

Forum Innowacyjnych Usług Prawniczych – Praga

18/05/2018 Sesja plenarna CCBE – Praga
29/06/2018 Stały Komitet CCBE – Bruksela

ZZCzy wiedziałeś, że 1 lutego
2018 r. setki adwokatów
demonstrowały
przed parlamentem
holenderskim przeciwko
wycofaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej?

