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|| ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ: volby do Evropského
parlamentu 2019: výsledky
|| Společná konference CCBE a FBE na téma
„Samospráva a kvalita v advokacii“ – 25. října
2019 v Lisabonu
|| Konference CCBE: „Modernizace evropského
práva obchodních společností“ – 27. listopadu
2019 v Bruselu
|| Chorvatská advokátní komora udělila cenu Dr.
Iva Politea prvnímu viceprezidentovi CCBE,
Ranku Pelicarićovi
|| Zasedání tří advokátních komor v roce 2019
|| Jednání advokátů ze zemí skupiny G7 v Paříži

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019: VÝSLEDKY
Nový Parlament
Ve dnech 23. – 26. května 2019 zvolilo více něž 400 milionů občanů EU 751 členů Evropského parlamentu za celkové
volební účasti 50,62 % (ve srovnání s 42,6 % v roce 2014).
Hlavní změnou ve složení Evropského parlamentu ve srovnání s předcházejícími volbami v roce 2014 je přechod od
dvou hlavních politických stran (Evropská lidová strana (EPP) a Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D)) k
roztříštěnějšímu Parlamentu, přičemž největší nárůst preferencí z ostatních frakcí zaznamenali liberálové, následováni
krajně pravicovými stranami a zelenými.
Bližší pohled na výsledky ukazuje, že EPP a S&D utrpěly největší ztrátu co do počtu křesel, EPP 34 a S&D 31 křesel. Nicméně
i tak zůstávají největšími politickými frakcemi v Parlamentu, EPP se 182 a S&D se 154 křesly.
Politická skupina liberálů, jejíž název byl změněn na „Obnova Evropy“, vyhrála volby z hlediska nárůstu počtu křesel a stala
se tak třetí největší politickou stranou v Parlamentu.
Druhý největší nárůst počtu křesel získala nově vzniklá krajně pravicová skupina „Identita a demokracie“, jež se stala
nástupkyní frakce Evropa národů a svobody (ENF). Obecně krajně pravicové/euroskeptické skupiny budou mít jako celek
v rámci diskuzí v Parlamentu větší váhu než dříve, což pravděpodobně ztíží rozhodování o určitých tématech.
Dalším aspektem, jenž zřejmě bude mít vliv na legislativní program Evropského parlamentu, je přesun dalších 22 křesel
ve prospěch zelených, odrážející narůstající obavy občanů ohledně klimatických změn a jejich důsledků.
Pro více informací ohledně výsledků voleb do Evropského parlamentu navštivte prosím následující webovou stránku:
https://election-results.eu/
Pokud jde o předsedy výborů Evropského parlamentu, strana EPP má nyní ve svých řadách sedm předsedů, S&D pět
předsedů, Obnova Evropy (RE) čtyři, zelení dva, Evropští konzervativci a reformisté (ERC) dva a Evropská sjednocená
levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) jednoho. Strana Identita a demokracie (ID) nemá předsedu ani místopředsedu
v žádném z výborů vzhledem k požadavku hlavních politických stran na dodržení „sanitárního kordonu“.
Více informací ohledně předsednictví výborů Evropského parlamentu naleznete v tomto odkaze: https://www.europarl.
europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs

Tato tabulka je převzata z následující webové stránky: https://election-results.eu/tools/comparative-tool/
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Předsedkyně Evropské komise - Ursula von der Leyenová
Původem z Bruselu, Ursula von der Leyenová je doktorka medicíny, německá politička a od roku
1990 členka Křesťanskodemokratické unie (CDU). Během své politické kariéry působila postupně
jako federální ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež; spolková ministryně práce a sociálních
věcí; a jako první německá ministryně obrany ženského pohlaví. Je jedinou ministryní, která sloužila v
kabinetu Angely Merkelové nepřetržitě od roku 2005, tedy od doby, kdy se poprvé stala kancléřkou.
Její nominace Evropskou radou byla nečekaná, jelikož se neúčastnila volební kampaně a nebyla tak
jedním ze „spitzenkandidátů“, kteří byli před-vybráni politickými stranami na post předsedy Komise,
jako tomu bylo během voleb v roce 2014.

Předseda Evropského parlamentu – David Maria Sassoli
David Maria Sassoli se narodil ve Florencii, vystudoval obor politologie a dlouhodobě působí v
žurnalistice. V roce 2009 se stal členem Evropského parlamentu za italskou středo-levicovou
Demokratickou stranu (PD) a získal největší počet hlasů ve volebním obvodu střední Itálie.

Předseda Evropské rady – Charles Michel
Charles Michel se narodil v belgickém městě Namur, vystudoval právnickou fakultu a je členem
Bruselské advokátní komory. Svou politickou kariéru zahájil v 16 letech, když vstoupil do frankofonní
strany liberálů „Reformní hnutí“ (MR). Postupně se stal ministrem vnitra Valonské vlády a belgickým
ministrem pro rozvojovou spolupráci. Je rovněž bývalým belgickým premiérem (2014-2018) a zůstane
úřadujícím premiérem do doby, než bude ustavena nová federální vláda, či do 1. prosince 2019, kdy
začne jeho funkční období předsedy Evropské rady.

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/
místopředseda Komise (kandidát) – Josep Borrell
Původem ze španělského města La Pobla de Segur, Josep Borrell vystudoval obor leteckého inženýrství,
aplikované matematiky a je doktorem ekonomie. Je rovněž katalánským politikem a členem Španělské
socialistické dělnické strany (PSOE). Poté, co prošel řadou kabinetních funkcí ve španělském parlamentu,
včetně generálního tajemníka pro rozpočet (1982-84), státního tajemníka pro oblast financí (1991-96)
a ministra práce, telekomunikací, dopravy a životního prostředí (1991-96) - se stal členem Evropského
parlamentu, kterému v letech 2004 – 2007 rovněž předsedal.

Předsedkyně Evropské centrální banky (kandidátka) – Christine Lagardeová
Christine Lagardeová se narodila v Paříži, vystudovala obor právo sociálního zabezpečení, pracovní
právo, anglický jazyk a politologii. V roce 1981 byla zapsána do Pařížské advokátní komory a
pracovala jako advokátka v renomované mezinárodní advokátní kanceláři. Poté působila ve funkci
francouzské ministryně pro zahraniční obchod; ministryně pro zemědělství a rybolov; ministryně
financí a hospodářství. V roce 2011 byla jmenována jedenáctou výkonnou ředitelkou Mezinárodního
měnového fondu (IMF), v této funkci setrvala po dvě funkční období.

Co bude následovat?
Po zvolení Davida Marii Sassoliho předsedou Evropského parlamentu a Ursuly von der Leyenové předsedkyní Evropské
komise zbývá Parlamentu schválit nominaci Josepa Borrella, navrženou Evropskou radou, na post Vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a nominaci Christine Lagardeové do funkce předsedkyně Evropské centrální
banky. Evropský parlament bude rovněž muset schválit předložené složení nové Evropské komise sestávající z kandidátů
navržených jednotlivými členskými státy, v úzké spolupráci s novou předsedkyní Evropské komise, Ursulou von der
Leyenovou. Nová Komise, stejně jako Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedkyně
Evropské centrální banky, oficiálně převezmou funkci dne 1. listopadu 2019.

SPOLEČNÁ KONFERENCE CCBE A FBE NA TÉMA „SAMOSPRÁVA A KVALITA V
ADVOKACII“ – 25. ŘÍJNA 2019 V LISABONU

Konference poskytne příležitost připomenout účastníkům úlohu a význam samosprávy pro nezávislost advokátní profese
a prodiskutovat vzájemný vztah mezi regulací a kvalitou v advokacii:
• Jak zaručit občanům vysokou kvalitu právních služeb?
• Jak mohou být zájmy občanů chráněny a nejlépe naplněny?
• Jak lze vyhovět právním potřebám občanů a současně zajistit uplatňování příslušných pravidel?
Konference se zaměří zejména na nedávno přijatou Směrnici 2018/958 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní
úpravy povolání a její implementace v rámci advokátní profese v Evropě:
• Jak zaručit nezávislost advokátů a zajistit odpovídající úlohu advokátních komor v souvislosti s ochranou a obranou
občanů?
• Do jaké míry bude ovlivněna role advokátních komor a jak se změní systém pravidel pro advokáty?
Diskuze nabídne pohledy z různých perspektiv (advokátních komor, praktikujících advokátů, evropských institucí, akademiků,
spotřebitelů atd.) na to, jak nejlépe reagovat na potřeby občanů a jak zlepšit přístup ke spravedlnosti pro všechny.
Pro více informací se prosím obraťte na sekretariát CCBE na emailové adrese event@ccbe.eu.

KONFERENCE CCBE: „MODERNIZACE EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ“ – 27. LISTOPADU 2019 V BRUSELU
CCBE vás, společně s Komorou francouzsky hovořících advokátů a Komorou holandsky hovořících advokátů v Bruselu a za
odborné podpory Výboru CCBE pro právo obchodních společností, zve na konferenci, která bude zaměřena na nedávné
legislativní úspěchy a budoucí vývoj evropského práva obchodních společností.
Konference se bude zabývat těmito tématy:
• přeshraniční fúze, rozdělení a přeměny;
• digitalizace v oblasti práva obchodních společností;
• řízení podniků a udržitelnost;
• budoucí unijní politiky.
Čeho bylo dosaženo v tvorbě právních předpisů v oblasti evropského práva obchodních společností?
Jaké předpisy již byly implementovány?
Co funguje v praxi a co se ukázalo jako neefektivní?
Co ještě zbývá?
Kdy: 27. listopadu 2019 – 9:00 – 16:30
Kde: Slavnostní soudní síň, Bruselský odvolací soud, place
Poelaert, 1 – 1000 Brusel
Pro více informací prosím kontaktujte sekretariát CCBE
event@ccbe.eu

CHORVATSKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA UDĚLILA CENU DR. IVA POLITEA PRVNÍMU
VICEPREZIDENTOVI CCBE, RANKU PELICARIĆOVI
Během výročního sněmu Chorvatské advokátní komory (CHAK) dne 6.
července 2019 udělil předseda CHAK Josip Šurjak cenu Dr. Iva Politea prvnímu
viceprezidentovi CCBE, Ranku Pelicarićovi, a předsedovi Slovinské advokátní
komory, Romanu Završkovi. Cena Dr. Iva Politea, jež nese jméno jednoho z
nejvýznačnějších chorvatských advokátů, který mimo jiné připravil v roce
1954 Kodex profesní etiky advokáta pro Mezinárodní svaz advokátů, je
nejvyšší cenou udělovanou advokátům Chorvatskou advokátní komorou.
Ranko Pelicarić je aktivně zapojen do činnosti Chorvatské advokátní komory
od roku 1978, kdy začal pracovat jako advokátní koncipient. V rámci Komory
zastával mnoho funkcí a byl jejím předsedou v letech 2000 – 2006. Během
své advokátní kariéry Ranko Pelicarić zcela naplnil podmínky ceny Dr. Iva
Politea, jelikož nepovažuje svou profesi za pouhé povolání, nýbrž je pro něj
způsobem myšlení a životním stylem.

ZASEDÁNÍ TŘÍ ADVOKÁTNÍCH KOMOR V ROCE 2019
CCBE se každoročně setkává se zástupci Všečínské asociace advokátů (ACLA) a Japonské federace advokátních komor
(JFBA). V roce 2019 se toto zasedání uskutečnilo v Portu, rodném městě prezidenta CCBE.
Tato zasedání poskytují příležitost k výměně všeobecných zkušeností ohledně organizace, regulace a vnímání advokátní
profese v Číně, Japonsku a Evropě, a rovněž výměně informací ohledně trhu právních služeb a dopadů inovací na advokátní
profesi. Každá organizace prezentuje ostatním přehled problémů, činnosti, vývoje a úspěchů z předchozího roku.
Letošní ročník se zaměřil zejména na tato témata: nezávislost advokátů a její udržení (CCBE prezentovala možnou Úmluvu
o advokátní profesi); právo na přístup k obhájci v rámci vymáhání práva a trestních řízeních; kvalita právních služeb a její
záruky; a konečně etické aspekty nástrojů automatizovaného rozhodování a aplikace výstupů (jež se opírají se o komplexní
algoritmy a umělou inteligenci) především v soudnictví a dalších oblastech justice.
Prezentace a výměny názorů byly jako vždy velmi zajímavé a velmi odborné. Následné diskuze ukázaly, že navzdory zřejmým
kulturním rozdílům a rozdílům v právní praxi sdílí jednotlivé advokátní profese zastoupené třemi zúčastněnými organizacemi
podobné hodnoty a principy, pokud jde o povinnosti advokátů ve vztahu k jejich klientům, soudům a orgánům.
Hlavní přidanou hodnotu těchto Zasedání tří komor je: výměna zkušeností a příkladů dobré praxe; včasné rozpoznání
signálů potenciálních problémů a příležitostí; učení se od sebe navzájem a hledání toho, co nás spojuje uprostřed všeho,
co nás rozděluje.

JEDNÁNÍ ADVOKÁTŮ ZE ZEMÍ SKUPINY G7 V PAŘÍŽI
Z podnětu prezidenta Francouzské republiky, Emmanuela Macrona, byly vyzvány zainteresované subjekty občanské
společnosti, včetně advokátních organizací a odborového hnutí, aby se vyjádřily k tématům k diskusi v rámci jednání
skupiny G7, které se uskutečnilo v srpnu 2019 v Biarritzu.
Role pořadatele jednání, kterého se účastnily advokátní organizace ze zemí G7 ve dnech 11. a 12. července v Paříži, se ujala
francouzská Národní rada advokátních komor za účelem koordinace příspěvků. CCBE byla pozvána k účasti, což uvítala
jako příležitost zviditelnit také hlasy těch advokátní komor, které do evropských zemí skupiny G7 nepatří.
Společně s našimi kolegy ze zemí G7 jsme zdůraznili význam základních hodnot naší profese, zejména pokud jde o principy
právního státu a ochranu lidských práv. Předložené příspěvky se věnovaly boji proti nerovnostem a usnadnění přístupu
ke spravedlnosti, ochraně životního prostředí, posilování zodpovědného podnikatelského chování, ochraně principů
právního státu a přístupu ke spravedlivému procesu, stejně jako příležitostem a hrozbám, které se pojí s digitalizací a
umělou inteligencí.
CCBE byla na jednání zastoupena
svým třetím viceprezidentem,
Jamesem MacGuillem. Tato akce
byla dobře zorganizovaná a poskytla
příležitost zvýšit povědomí o obavách
a názorech advokátní profese na
tato klíčová témata před politickými
představiteli a společností obecně.

NOVINKY VE ZKRATCE
ZZVe dnech 6. a 7. září 2019 uspořádala Gruzínská
advokátní komora, Law Society of Hongkong a
Evropská asociace advokátů Mezinárodní advokátní
fórum v Tbilisi. Fórum bylo věnováno iniciativě „One
Belt, One Road“ (Nová hedvábná stezka) a poskytlo
vynikající příležitost prodiskutovat právní aspekty,
investiční a finanční možnosti, které se pojí s touto
iniciativou. Cílem iniciativy bylo přilákat mnoho
advokátů a představitelů z podnikatelských kruhů ze
zemí Nové hedvábné stezky, kteří účastníkům fóra
nabídli možnost rozšířit své profesní sítě a navázat
nové obchodní kontakty. V rámci fóra se uskutečnila
jeden a půl denní konference a po této oficiální části
následovala gala večeře a exkurze po vinicích, která
byla pro mezinárodní hosty vynikající příležitostí poznat
Gruzínskou kulturu a tradice. Pro detailní informace
navštivte prosím následující webovou stránku: www.
tbilisilegalforum.com.

ZZNa shledanou v Lucembursku!
Letošní ročník mezinárodního kongresu Mezinárodní
unie advokátů (UIA) pořádá Lucemburská advokátní
komora, která Vás s velkou radostí přivítá při této
příležitosti ve dnech 6. – 10. listopadu 2019 ve městě
Lucemburk.
UIA nabízí advokátům příležitost sdílet různé pohledy
a zkušenosti s kolegy z celého světa.
Účastníci budou v rámci plenárních zasedání diskutovat
o následujících tématech: inovace a právo, evropské
právo a instituce, podnikání a lidská práva, násilí
páchané na ženách.
Dále bude zorganizováno více než 40 pracovních sezení
v malých skupinách. Účastníci si budou moci prohloubit
své znalosti v mnoha různých právních odvětvích:
rodinného práva, robotického práva, mezinárodního
trestního práva, práva umění a mnoha dalších.
Tyto pracovní skupiny povede téměř 300 mezinárodních
řečníků. K dosažení maximálního zapojení účastníků
budou některé z těchto skupin simultánně tlumočeny
do francouzštiny, angličtiny a španělštiny.
Kromě pracovního programu budou součástí
rovněž volnočasové aktivity, obchodní příležitosti a
společenské akce – slavnostní zahájení, sportovní a
turistické aktivity – k upevnění Vašich kontaktů.
#UIALuxembourg
Program
Newsletter s hlavními tématy a speciálními skupinami

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
13/09/2019		

Zasedání Stálého výboru CCBE – Kodaň

24/10/2019		

Zasedání Stálého výboru CCBE –Lisabon

25/10/2019		

Společná konference CCBE a FBE na téma Samospráva
a kvalita v advokacii - Lisabon

6-10/11/2019

Mezinárodní kongres UIA 2019 - Lucembursko

27/11/2019		

Konference CCBE na téma Modernizace evropského
práva obchodních společností – Brusel

29/11/2019		

Plenární zasedání CCBE – Brusel

