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Prvi sastanak Foruma o migracijama spojio predstavnika civilnog društva i europskih
institucija - Europski parlament zauzeo stajalište u vezi nadzora odvjetnika u EU Zakonodavci dogovorili nova šira pravila za sprječavanje pranja novca u EU - CCBE
započeo suradnju s Odvjetničkom komorom Bjelorusije - ESLJP objavio godišnji izvještaj
PRVI SASTANAK FORUMA O MIGRACIJAMA SPOJIO PREDSTAVNIKE CILIVNOG
DRUŠTVA I EUROPSKIH INSTITUCIJA
Prvi sastanak Europskog migracijskog foruma održan je 26. i 27 veljače 2015. godine na temu «Sigurni putevi, sigurna budućnost.
Kako se baviti pitanjem priliva migranata koji prelaze Mediteran?». CCBE je predstavljala Noemì Alarcon, članica radne skupine za
migracije CCBE-a. Europski migracijski forum je plaforma koju je uspostavila Europska komisija u suradnji s Europskim gospodarskim
i socijalnim odborom, a na kojoj predstavnici organizacija civilnih društava i europskih institucija razgovaraju o imigraciji, azilu i
integraciji imigranata. Cilj ovog Foruma je da se čuje i mišljenje predstavnika civilnog društva o pitanjima poveznim s migracijom,
azilom i integraciji imigranata, te da omogući europskim institucijama promoviranje prihvatljivog pristupa problemu migracije.
Pročitajte više: [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-1]
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EUROPSKI PARLAMENT ZAUZEO STAJALIŠTE U VEZI NADZORA ODVJETNIKA U EU
Zastupnici u Europskom parlamentu izrazili su na plenarnoj
sjednici održanoj 13. siječnja zabrinutost zbog brojnih
prisluškivanja telefonskih razgovora između odvjetnika
i njihovih klijenata od strane obavještajnih službi diljem
Europe.

nedavno su nadzirali policija ili obavještajne službe u sličnim
slučajevima u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj,
Češkoj Republici i Latviji.
Europski zastupnici sa svih strana političkog spektra
osudili su ovaj neprihvatljivi oblik špijuniranja te zatražili
da EU poduzme određene mjere, kroz istrage, sankcije i
zakonodavstvo.

Ovo se pitanje pojavilo nakon što je nedavno nizozemsko
ministarstvo unutrašnjih poslova priznalo da je nizozemska
obavještajna i sigurnosna agencija (AIVD) godinama
špijunirala odvjetničku tvrtku Prakken d’Oliveira, čije je
sjedište u Amsterdamu. Prema podacima koje je prikupio
CCBE, komunikaciju između odvjetnika i njihovih klijenata

Pročitajte više: [Members of the European Parliament
denounce surveillance of lawyer-client communications]

ZAKONODAVCI DOGOVORILI NOVA
ŠIRA PRAVILA ZA SPRJEČAVANJE
PRANJA NOVCA U EU

CCBE ZAPOČEO SURADNJU S
ODVJETNIČKOM KOMOROM
BJELORUSIJE

Europski parlament i zemlje članice dogovorile su u siječnju
konačni tekst Četvrte direktive o prevenciji korištenja
financijskog sustava čija je svrha pranje novca i financiranje
terorizma, čime se ažurirao dokument iz 2005. godine.
Uveden je određeni broj promjena: uključivanje savjeta
poreznih stručnjaka za aktivnosti koje su predmetom
izvještavanja, proširivanje definicije ‘kriminalna aktivnost’
koja pokriva porezne prekršaje, povećana je zaštita
profesionalne tajne i povećana je također i zaštita uloge
profesionalnih autoregulativnih tijela za prvostupanjska
izvješćivanja. Određeno je uvođenje središnjih javnih registra
s imenima stvarnih vlasnika tvrtki ili drugih pravnih osoba,
uključujući i zaklade, a ti popisi moraju biti dostupni ne samo
onim osobama koja se spominju u direktivi, već također i
dijelu javnosti koja može pokazati «legitimni javni interes»,
poput novinara koji se bave istraživačkim novinarstvom,
nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih građana.

Izaslanstvo CCBE-a sastalo se 27. siječnja 2015. godine u
Minsku s predstavnicima Odvjetničke komore Bjelorusije.
U središtu sastanka, koji je uslijedio nakon prvog sastanka
održanog u lipnju 2012. godine, bio je razgovor o mogućnosti
suradnje između CCBE-a i Odvjetničke komore Bjelorusije, koja
nije članica CCBE-a. Strane su se dogovorile da organiziraju
zajednički seminar u rujnu 2015. godine u Minsku na kojem
će sudjelovati europski stručnjaci i bjeloruski odvjetnici koji
će raspravljati o pitanjima od zajedničkog interesa, poput
medijacije, besplatne pravne pomoći i odvjetnička tajne.

ESLJP OBJAVIO GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
ZA 2014. GODINU
U svom godišnjem izvještaju objavljenom 29. siječnja,
Europski sud za ljudska prava izvijestio je o svom doprinosu
u području prava te dao statističke podatke za 2014. godinu,
kao i tabelu slučajeva po zemljama. U izvješću se posebno
ističu nove metode rada, primjenjene nakon usvajanja
Protokola broj 14. koje su ispravile sustav kontrole Konvencije
i time omogućile smanjenje broja slučajeva u tijeku za 30
posto. Ipak, Sud je ponovio svoju zabrinutost zbog velikog
broja slučajeva koji se ponavljaju a koji čine više od polovice
slučajeva u tijeku.
Pročitajte više: [Annual Report 2014 of the European Court
of Human Rights]

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
23-25/02/15: Global Law Summit, London
26-27/03/15: Bundesrechtsanwaltskammer 2nd International 		
Lawyers Forum, Berlin
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