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Mūsų kaip teisininkų, kurie veikia kaip asmenų ir teismų tarpininkai, statusas stato mus į centrinę padėtį vykdant teisingumą. 
Todėl teisininkai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant visuomenės pasitikėjimą teismų veikla, kurių misija demokratinėje teisinėje 
valstybėje yra esminė. Nepaisant to, būtina, kad asmenys taip pat pasitikėtų teisininkų gebėjimu veiksmingai atstovauti savo 
klientams, kad tikėtų teisingumo vykdymu. Europos Žmogaus Teisių Teismas priminė šiuos principus įvairiuose sprendimuose, 

įskaitant byloje Morice prieš Prancūziją (Nr. 29369/10, EŽTT 2015 m.).

Teisininkai padeda įgyvendinti teisinės valstybės principą. Jie tai daro gindami asmenų 
laisves ir užtikrindami teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, kurią garantuoja Europos 
žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 6 straipsnis, įgyvendinimą. Deja, kai kyla grėsmė 
teisinei valstybei, teisės, susijusios su teisininko praktika, taip pat gana dažnai ribojamos.

2018 m. sausio 25 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (PACE) priėmė 2016 m. spalio 
13 d. pateiktą Rekomendaciją Nr. 2121 (2018 m.) dėl Europos konvencijos dėl teisininko 
profesijos rengimo. Pritardama valstybių narių Ministrų Komiteto rekomendacijoje 
Nr. R(2000)21 dėl laisvės praktikuoti teisininko profesiją išdėstytiems minimaliems 
standartams, PACE priminė, kad šie standartai, nors ir neprivalomi, yra skirti išaiškinti ir 
praktiškai taikyti principus, kylančius iš privalomų įpareigojimų, ypač tų, kurie numatyti 
Europos žmogaus teisių konvencijoje.

Pabrėždama faktą, kad teisininkai ir toliau susiduria su priekabiavimu, grasinimais ir 
išpuoliais ir kai kuriose valstybėse šių veiksmų vis daugėja, jie tampa vis plačiau paplitę 
ir sistemingesni ir, atrodo, jie kyla iš sąmoningos politikos, PACE mano, kad ši padėtis 
įrodė būtinybę sustiprinti teisinį Rekomendacijos Nr. R(2000)21 statusą, įtraukiant jos 
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4-osios Pinigų plovimo direktyvos peržiūra

Balandžio 19 d. Europos Parlamento plenarinė sesija oficialiai patvirtino peržiūrėtą Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą 
po to, kai Parlamentas, Komisija ir Taryba susitarė dėl jos peržiūros 2017 m. gruodžio mėn. Šis susitarimas žymi penktąjį ir 
naujausią ES kovos su pinigų plovimu direktyvos atnaujinimą.

Direktyvos peržiūrėjimas reiškia, kad visuomenei bus suteikta galimybė susipažinti su ES veikiančių bendrovių tikrųjų savininkų 
nacionaliniais registrais, o vėliau nacionaliniai registrai bus sujungti. Taip pat bus galimybė susipažinti su ES veikiančių patikos 
bendrovių tikrųjų savininkų nacionaliniais registrais, kai yra teisėtas interesas susipažinti su tokia informacija, kaip tai yra NVO 
ir tiriamosios žurnalistikos atveju, įskaitant vėlesnį nacionalinių registrų sujungimą.

Direktyvos taikymo sritis buvo išplėsta taip, kad apimtų visas mokesčių konsultavimo paslaugas, nuomos agentus, laisvosios 
prekybos zonas, meno platintojus, elektroninių piniginių teikėjus ir virtualių valiutų keitimo paslaugų teikėjus. CCBE dominantis 
klausimas yra tas, kad savireguliuojančios profesijos dabar turi pranešti apie gautus pranešimus apie įtartinus sandorius, pranešimus 
apie įtartinus sandorius, perduotus Finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP), Kovos su pinigų plovimu direktyvos pažeidimus ir 
pritaikytas sankcijas. Direktyvoje taip pat numatytas glaudesnis nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas 
ir bankų priežiūros institucijų įtraukimas į keitimąsi informacija. Be to, direktyvoje numatytas geresnis reguliavimas apsaugant 
informatorius, kurie praneša apie pinigų plovimo veiklą, pvz., jų teisė į anonimiškumą.

Iš dalies pakeista direktyva įsigalios 2019 m. pabaigoje.

FATF peržiūri profesijoms taikomas gaires, grindžiamas rizika pagrįstu metodu 

CCBE dalyvauja FATF projekte, kuriame siekiama peržiūrėti profesionaliems tarpininkams (teisininkams, buhalteriams, patikos 
bendrovėms ir įmonėms paslaugų teikėjoms) taikomas gaires, grindžiamas rizika pagrįstu metodu. FATF suderino siūlomos 
peržiūros detales, susijusias su informacija apie pirminę sistemą, planuojamus peržiūros terminus, suteiktus įgaliojimus ir 
siūlomų gairių struktūrą. Peržiūrimų gairių rengimo darbas jau prasidėjo, o pirmasis projektas buvo aptartas FATF susitikime 
balandžio 23-24 d. Vienoje.

TAX3 tyrimas – Finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo komitetas

Kovo 1 d. Europos Parlamentas patvirtino Pirmininkų sueigos vasario mėn. priimtą sprendimą steigti specialų finansinių 
nusikaltimų, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo komitetą. Naujasis TAXE 3 komitetas yra ketvirtas komitetas (po TAXE, 
TAXE 2 ir PANA komitetų), įsteigtas šioms problemoms spręsti. Tikimasi, kad jis papildys ir užbaigs jo pirmtakų atliktą darbą. 
TAX3 komitetas veiks 12 mėnesių, jį sudarys 45 nariai. Jam pavesta daugiausia dirbti mokesčių vengimo, mokesčių slėpimo ir 
pinigų plovimo klausimais. Komitetas sieks užbaigti TAXE 1 ir TAXE 2 specialiųjų komitetų pradėtą darbą, taip pat įgyvendinti 
rekomendacijas, kurias pateikė EP nariai, kurie dirbo „Panamos dokumentų“ tyrimo metu.

Kovo 22 d., po to, kai kovo 14 d. Parlamentas išrinko Komiteto narius, Komitetas susirinko Briuselyje savo inauguraciniam 
posėdžiui. Čekijos pilietis Petr Ježek (ALDE), PANA komiteto bendrasis pranešėjas, buvo paskirtas TAXE3 komiteto pirmininku. 
TAX3 komitetas susirinko dar kartą balandžio 16 d. Strasbūre ir susitarė pateikti savo atliekamo tyrimo ataskaitą iki 2019 m. 
kovo 1 d. CCBE ketina stebėti TAXE3 komiteto veiklą.

nuostatas į privalomą konvenciją ir prie jos pridedant veiksmingą kontrolės mechanizmą. Ši konvencija taip pat galėtų tapti 
privalomų principų šaltiniu platesniame tarptautiniame lygmenyje, leidžiant trečiosioms šalims prisijungti prie jos.

Todėl PACE paragino Ministrų Komitetą parengti ir priimti Konvenciją dėl teisininko profesijos, pagrįstą standartais, išdėstytais 
Rekomendacijoje Nr. R(2000)21. Dabar Europos Tarybos Ministrų Komiteto rankose yra PACE rekomendacijos įgyvendinimas 
padedant Europos Tarybos darbo grupėms ir naudojantis CCBE technine pagalba, kad Europos Tarybos valstybės narės galėtų 
pasirašyti 225-ąją sutartį iki 2020 m. 

Kaip Europos teisininkai, veikdami su mūsų profesinių organizacijų pagalba, turime palaikyti ir suvienyti savo pastangas šiame 
ambicingame ir esminiame projekte.

KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU POLITIKA



Komisijos pasiūlymas dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

CCBE Kovos su pinigų plovimu ir Baudžiamosios teisės komitetai atidžiai stebėjo Komisijos pasiūlymą dėl „Kovos su pinigų 
plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis“. CCBE jau pateikė dokumentą dėl savo pozicijos šiuo klausimu ir dalyvavo keliuose 
susitikimuose su įvairiais atstovais. 

Komitetas parengė antrą dokumentą dėl savo pozicijos, kuriame atskleidė praktines problemas dėl Tarybos ir Parlamento 
pozicijų. Parlamentas ir Taryba vykdo trišales derybas, padedami Komisijos, siekdami susitarti dėl pasiūlymo. Antrasis trišalis 
susitikimas įvyko 2018 m. vasario 21 d. Trečiasis trišalis susitikimas įvyko balandžio 12 d.

Komisijos pasiūlymas dėl nutarimų konfiskuoti ir įšaldyti tarpusavio pripažinimo

CCBE Baudžiamosios teisės komitetas seka pokyčius, susijusius su Komisijos pasiūlymu dėl nutarimų konfiskuoti ir įšaldyti 
tarpusavio pripažinimo. CCBE malonu pranešti, kad Parlamento komiteto ataskaita atspindi daugelį CCBE rūpimų klausimų dėl 
procedūrinių garantijų. 

Vis dėlto valstybės narės susitarė dėl Bendrojo požiūrio (bendrosios pozicijos) gruodį, kuriame nėra jokių garantijų, o tai reiškia, 
kad reikia dar daug ką padaryti. Dėl procedūrinių garantijų stokos Vokietija pareiškė atmetanti Bendrąjį požiūrį.

Europos prokuroras

Spalio 12 d. 20 valstybių narių, kurios yra glaudesnio bendradarbiavimo dėl Europos prokuratūros dalis, priėmė reglamentą 
dėl Europos prokuratūros (EPPO) įsteigimo. Priėmus šį reglamentą, esamo Bulgarijos pirmininkavimo metu bus imtasi svarbių 
praktinio EPPO steigimo priemonių. Komisija, kuriai patikėta įsteigti EPPO ir vykdyti pradinę administracinę jos veiklą, jau ėmėsi 
tam tikrų veiksmų, siekdama įsteigti EPPO. Tai apima EPPO ekspertų grupės sukūrimą, Europos vyriausiojo prokuroro ir Europos 
prokurorų atrankos komisijos darbo taisyklių rengimą, EPPO bylų valdymo sistemos ekonominio pagrindimo tyrimo rengimą 
ir EPPO biudžeto 2019 metams sudarymą. Tuo pačiu metu EPPO reglamente bus reikalaujama, kad kai kurie pakeitimai būtų 
padaryti nacionaliniu lygmeniu. Komisija kartu su pirmininkaujančia Bulgarija surengė konferenciją dėl EPPO steigimo. Konferencija 
vyko kovo 26–27 d. Sofijoje. Pirminė EPPO struktūra ir funkcionavimas yra ES pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetas, jie taip 
pat yra trijų ES pirmininkaujančių valstybių – Estijos, Bulgarijos ir Austrijos – programos dalis. Konferencija suteikė galimybę 
spręsti ir aptarti su EPPO įsteigimu susijusius klausimus tarp praktikų ir valstybių narių atstovų, Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos, Eurojusto, OLAF, Europolo, Europos teisėjų mokymo tinklo, trečiųjų šalių atstovų, Gynybos advokatų asociacijų ir 
akademinės bendruomenės. CCBE džiaugėsi būdama pakviesta į šią konferenciją, nes tai leido jai pateikti savo nuomonę apie 
gynybos pusės advokatus.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ



Balandžio 10 d. CCBE dalyvavo 
2018 m. „Skaitmeninėje 
dienoje“, renginį organizuoja 
Europos Komisija (Ryšių tinklų, 
turinio ir technologijų generalinis 
direktoratas), kuri sukvietė 
ES šalių, privačių ūkio šakų, 
akademinės bendruomenės ir 
pilietinės visuomenės atstovus. 

Renginio metu 25 šalys 
pasirašė Deklaraciją dėl 
bendradarbiavimo dirbtinio 
intelekto klausimais, reiškiantį 
jų  bendrą įsipareigojimą toliau 
bendradarbiauti svarbiausiais 
su dirbtiniu intelektu susijusiais 
klausimais. Komisarė Mariya 
Gabriel priminė, kad bet kokia 
sėkminga strategija, susijusi su 
dirbtiniu intelektu, turi būti tarpvalstybinė. ES prioritetai yra užtikrinti tinkamą teisinę ir etikos sistemą, apimančią privatumo 
ir asmens duomenų apsaugos klausimus. 

CCBE Ateities komitetas šiuo metu svarsto galimybę naudoti dirbtinio intelekto sistemas teisininko profesijoje ir jų įtaką teismų 
sistemoms, siekiant išaiškinti teisines ir deontologines problemas, kurias šios technologijos gali sukelti.

Balandžio 25 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl dirbtinio intelekto, kuriame išsamiai aptariama ES strategija. 

Renginio pranešimą spaudai galite rasti čia.

Bendrojo Teismo procedūros reglamento pakeitimų projektas

CCBE nagrinėja du Bendrojo Teismo procedūros reglamento pakeitimų projektus, išsiuntinėtus valstybėms narėms. Pirmasis 
pakeitimo projektas skirtas sudaryti sąlygas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojui atlikti funkciją ir turėti kompetenciją, 
kurių jis šiuo metu neturi. Antrasis pakeitimo projektas skirtas naudoti „e-Curia“ IT programą, privalomą procesinių dokumentų 
pateikimui ir Registro vykdomam dokumentų įteikimui dėl Bendrajame Teisme nagrinėjamų bylų. CCBE parengs savo poziciją 
atsakydama į pateiktus pasiūlymus. 

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto  pakeitimai

CCBE nagrinėja iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo gautą dokumentą, kuris buvo išsiųstas ES valstybėms narėms, trimis 
pagrindiniais klausimais: (i) jurisdikcijos iš esmės nagrinėti bylas dėl SESV 108 straipsnio 2 dalies, 258 ir 259 straipsnių pažeidimo 
perkėlimas Bendrajam Teismui kaip pirmosios instancijos teismui; (ii) atsakomybės suteikimas Teisingumo Teismui nagrinėti 
ieškinius dėl panaikinimo, susijusius su Teismo pagal SESV 260 straipsnį priimto sprendimo tinkamu nesilaikymu, ir (iii) procedūros 
įvedimas tam tikrų kategorijų apeliaciniams skundams, pagal kurią Teisingumo Teismas iš pradžių nustato, ar tam tikri apeliaciniai 
skundai iš viso bus toliau nagrinėjami. Be to, minėtame dokumente pateikiamas pasiūlymas suderinti terminiją. Atsakydama į 
pasiūlymus, CCBE parengs savo poziciją.

2018 M. „SKAITMENINĖ DIENA“

NUOLATINĖ DELEGACIJA LIUKSEMBURGE

Prancūzijos skaitmeninių reikalų valstybės sekretorius Mounir Mahjoubi dalyvauja „Skaitmeninėje dienoje“,  
vykusioje  2018 m. balandžio 10 d.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_lt.htm


Balandžio 4 d. Paryžiaus advokatūra surengė pirmąjį teisininkų mokymo seminarą vykdant Europos projektą TRADATA, kurio 
tikslas – per dvejus metus apmokyti ne mažiau kaip 630 teisininkų Europos Sąjungoje ir didinti informuotumą apie pagrindinius 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) klausimus. Šiam projektui vadovauja Europos teisininkų fondas (ELF), 
bendradarbiaudamas su Paryžiaus advokatūra ir 8 kitomis advokatūromis ir teisininkų draugijomis. 

Šiame sėkmingame renginyje šia aktualia tema kalbėję pranešėjai buvo įstatymų leidėjai, reguliavimo institucijos ir teisės 
specialistai, kurie tiesiogiai susiduria su šiais klausimais. Vaisingos ir tinkamos diskusijos parodė, kad daugelis dalyvių yra labai 
susidomėję šia tema. Diskusijų santrauka bus paskelbta netrukus.

Paryžiaus advokatūros pirmininko pavaduotojas Basile Ader pradėjo renginį paminėdamas Prancūzijoje neseniai paskelbtą praktinį 
vadovą. Šį vadovą parengė Paryžiaus advokatūra, „Conseil national des barreaux“ ir „Conférence des Bâtonniers“, siekdami padėti 
teisininkams laikytis reikalavimų ir tinkamai patarti savo klientams. Isabelle Jégouzo, Europos Komisijos atstovybės Paryžiuje 
vadovė; Bénédicte Fauvarque-Cosson, privatinės teisės profesorius; Marianne Billard, Prancūzijos deputatės Paula Forteza, 
kuri buvo pranešėja dėl Prancūzijos įstatymo dėl asmens duomenų apsaugos, atstovė; Jean Lessi, „Commission nationale de 
l’informatique et des libertés“ (CNIL) generalinis sekretorius, ir nepriklausomas konsultantas Elise Latify, vedė renginį kartu su 
Anne-Laure Villedieu, Pierre Desmarais, Benjamin Pitcho ir Jérôme Deroulez kalbėdami visomis svarbiomis temomis. Pranešėjai 
vis minėjo, kad sėkmingas šio naujo reglamento įgyvendinimas Europos Sąjungoje yra strateginis iššūkis, kuris turėtų prisidėti 
prie vienodų pasaulinių asmens duomenų apsaugos standartų.

Šiuo metu CCBE bendradarbiauja su Lille advokatūra, „Conseil 
national des barreaux“ (CNB) ir Lille universitetu dėl tarptautinės 
konferencijos organizavimo. Konferencijos tema bus „Dirbtinis 
intelektas, žmogiškasis teisingumas“, konferencija įvyks 2018 m. 
lapkričio 30 d. Lille, Prancūzija. 

Atsižvelgdama į dirbtinio intelekto technologijų pažangą per 
pastaruosius keletą metų, CCBE siekia sudaryti sąlygas teisininkams 
aptarti šias novatoriškas technologijas ir jų pasekmes teisininko profesijai. Konferencijos metu vyks seminarai tokiomis temomis 
kaip teisė kreiptis į teismą, „blockchain“ technologija ir teisinis modelis. Taip pat bus pristatyta tarptautinė grupė pranešėjų, kurie 
dalinsis savo įžvalgomis, akcentuos galimus dirbtinio intelekto technologijų taikymo būdus ir aptars etikos dilemas, susijusias 
su dirbtinio intelekto naudojimu teisėje / teisės klausimais. 

Visa programa (pranešėjai, grafikas, praktiniai aspektai) ir darbotvarkė bus pateikti netrukus. 

Balandžio 20–21 d. CCBE pirmininkas Antonín Mokrý dalyvavo Europos 
baudžiamųjų bylų advokatų asociacijos (ECBA) pavasario konferencijoje Osle 
ir pasakė konferencijos atidarymo kalbą. Konferencijos tema buvo „Ikiteisminis 
sulaikymas ir kompensacija: aktualūs klausimai ir minimalūs standartai“. 

P. Mokrý pabrėžė ilgą CCBE ir ECBA bendradarbiavimo istoriją ir pasinaudojo 
proga pasveikinti savo kolegas su jų iniciatyva dėl „Darbotvarkės 2020: Naujos tam 
tikrų procedūrinių garantijų minimalių standartų veiksmų gairės“, kurios tikslas – 
abipusio pripažinimo ir tarpusavio pasitikėjimo teisinio principo stiprinimas. CCBE 
dės visas pastangas remdama ECBA veiksmų gaires, kad abi organizacijos galėtų 
toliau kartu dirbti, toliau stiprindamos procesines garantijas.

DIRBTINIS INTELEKTAS, ŽMOGIŠKASIS TEISINGUMAS

EUROPOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ ADVOKATŲ ASOCIACIJOS (ECBA) PAVASARIO 
KONFERENCIJA

EUROPOS TRADATA PROJEKTO PRADŽIA

CCBE prezidentas Antonín Mokrý ECBA konferencijoje Osle



2018 m. balandžio 3 ir 4 d. Europos teisininkų fondas 
(ELF) padėjo Tarptautinei advokatų asociacijai surengti 
konferenciją Livingstone, Zambija, „Jūsų praktikos 
globalizavimas – galimybės ir iššūkiai“.

Konferencijos metu siekta mokyti Pietų Afrikos vystymosi 
bendrijos (SADC) regiono teisininkus teisininko praktikos 
globaliu lygiu klausimais, įskaitant regionines globalizacijos 
pasekmes. 

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Afrikos ir Europos, pristatę tokias temas 
kaip tarptautinės subrangos sutartys, bendros įmonės 
teisiniame sektoriuje, tarptautinis komercinių ginčų 
arbitražas, kapitalo pritraukimas tarptautinėse rinkose 
ir advokatų kontorų valdymo tendencijos. Konferencijoje 
dalyvavo 120 teisininkų iš SADC šalių, joje taip pat dalyvavo 
teisingumo ministras p. Given Lubinda ir generalinis 
prokuroras p. Likando Kalaluka. 

Konferencijos ataskaita bus greitai įkelta į ELF svetainę. 
Ją galėsite rasti čia.

Kovo 14 d. CCBE generalinis sekretorius Philip Buisseret dalyvavo Europos teismų tarybų tinklo organizuojamame seminare 
„Teisėjų nepriklausomumas ir atskaitingumas“. 

Seminaro tikslas buvo pristatyti ir aptarti preliminarius tyrimo projekto dėl teisėjų nepriklausomumo ir atskaitingumo rezultatus 
prieš Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ), Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų 
tinklo, CCBE ir Pasaulio banko atstovus. Šiame projekte Europos teismų tarybų tinklas (ENCJ) atliko apklausą tarp Europos 
teisėjų ir parengė rodiklių, pagrįstų Europos ir tarptautiniais standartais dėl teismų nepriklausomumo ir atskaitingumo, rinkinį. 
Šie rodikliai pirmą kartą buvo taikomi 25 teisminėms institucijoms 2014 – 2015 m. Įvertinus projekto rezultatus, šie rodikliai 
buvo patikslinti ir vėl pradėti taikyti nuo 2016 – 2017 m. ENCJ rodikliai yra naudingi dėl kelių priežasčių, nes jie padeda nustatyti 
riziką  teisminių įstaigų nepriklausomumui, suteikia įžvalgų dėl bendros teisminių įstaigų situacijos Europoje ir padeda tobulinti 
teismines sistemas nacionaliniu lygiu. 

Seminaro metu kai kurios suinteresuotosios šalys išreiškė abejones dėl šio projekto metodikos, kuri remiasi savęs įsivertinimu. 
Tačiau buvo pripažinta, kad nepaisant pagrindinių iššūkių, tai vertas dėmesio siekis. 

Dalyviai padarė išvadą, kad reikia ir toliau keistis informacija, nes reikia nustatyti kokybinius kriterijus, patikslinti dabartinius 
rodiklius ir apsvarstyti objektyvesnę metodiką.

EUROPOS TEISININKŲ FONDAS

ENCJ SEMINARAS APIE NEPRIKLAUSOMUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ

teisingumo ministras Given Lubinda ir generalinis prokuroras Likando Kalaluka su Zambijos 
teisės asociacijos atstovais, SADC teisininkų asociacija, pranešėjais ir ELF generaliniu 

direktoriumi

http://elf-fae.eu/southern-african-development-community/


 Z CCBE buvo malonu 
sužinoti, kad Prancūzija 
ratifikavo Žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 
Protokolą Nr. 16. 

 Z CCBE visada skatina 
dalyvauti konkursuose 
ir apdovanojimuose, 
pvz., „ELI Young Lawyers 
Award“ ir „CEPANI 
Award“, kurie abu vyks 
2018 m. 

 Z „ELI Young Lawyers 
Award“ tikslas yra suteikti 
jauniesiems Europos 
teisininkams galimybę 
s iū ly t i  prak t in ius 
pasiūlymus dėl Europos 
teisės tobulinimo. 

Daugiau informacijos 
apie konkursą galima 
rasti čia.

 Z „CEPANI Award“ tikslas 
yra pasiūlyti jauniems 
specialistams, kuriuos 
domina nacionalinis 
i r  t a r p t a u t i n i s 
arbitražas, galimybę 
įgyti pripažinimą tarp 
bendraamžių. Daugiau 
informaci jos apie 
konkursą galima rasti čia.

 Z Ar žinojote, kad 2018 
m. vasario 1 d. šimtai 
advokatų dalyvavo 
demonstracijoje prieš 
Nyderlandų parlamentą, 
kad užkirstų kelią teisinės 
pagalbos sunaikinimui?

2018 m. gegužės 17 d.  Naujoviškų teisinių paslaugų forumas, Praha 

2018 m. gegužės 18 d.  CCBE plenarinė sesija, Praha 

2018 m. birželio 29 d.  CCBE nuolatinis komitetas,  Briuselis

NAUJIENOS TRUMPAI

BŪSIMI RENGINIAI

https://europeanlawinstitute.eu/about-the-eli/young-lawyers-award/
http://www.cepani.be/en/news-events/academic-prize-2018





