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2019 M. ES RINKIMAI: REZULTATAI
Naujas Parlamentas
Laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 23 d. iki 2019 m. gegužės 26 d. daugiau kaip 400 mln. ES piliečių išrinko 751 Europos
Parlamento narį, bendras rinkėjų aktyvumas 50,62 % (palyginus su 42,6 % 2014 m.).
Pagrindinis Europos Parlamento sudėties pasikeitimas palyginus su ankstesniais rinkimais 2014 m. yra perėjimas nuo
dviejų politinių frakcijų (Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos (EPP) ir Europos Parlamento socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos (S&D)) prie labiau suskaidyto Parlamento, kuriame Liberalai užima pirmaujančias
pozicijas paaukštinimų pareigose požiūriu, o kitos pirmaujančios partijos yra kraštutinių dešiniųjų partijos ir Žalieji.
Išsamesnė rezultatų analizė rodo, kad frakcijos EPP ir S&D labiausiai nukentėjo vietų skaičiaus prasme, atitinkamai
prarasdamos 34 ir 31 vietas. Tačiau jos išliko didžiausiomis politinėmis frakcijomis Parlamente, kuriame EPP turi 182 vietas,
o S&D turi 154 vietas.
Liberalai, kurių politinės frakcijos pavadinimas buvo pakeistas į „Atnaujinkime Europą“ (Renew Europe), laimėjo rinkimus
paaukštinimų pareigose prasme tapdama trečia didžiausia politine frakcija Parlamente.
Antra pagal paaukštinimą pareigose didžiausia frakcija yra naujai suformuota kraštutinių dešiniųjų frakcija „Tapatybė ir
demokratija“ (Identity and Democracy), kuri pakeitė ENF. Apskritai kraštutinių dešiniųjų/euroskeptikų partijos bendrai
turės daugiau svorio diskutuojant Parlamente nei anksčiau, dėl to tikriausiai bus sunkiau priimti sprendimus tam tikrais
klausimais.
Kitas aspektas, kuris tikriausiai turės įtakos Europos Parlamento teisėkūros programai, yra 22 papildomos vietos, kurias
laimėjo Žalieji ir kurios atspindi augantį ES piliečių susirūpinimą dėl klimato kaitos ir jos pasekmių.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie bendrus Europos Parlamento rinkimų rezultatus, apsilankykite tinklalapyje
adresu https://election-results.eu/.
Kalbant apie Europos Parlamento komitetų pirmininkus, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (EPP) turi
septynis pirmininkus, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D) – penkis pirmininkus, frakcija „Atnaujinkime
Europą“ (RE) – keturis pirmininkus, Žaliųjų frakcija – du pirmininkus, Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR)
– du pirmininkus, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL) – vieną pirmininką,
o Frakcija „Tapatybė ir demokratija“ (ID) neturi nė vieno komitetų pirmininko ir vicepirmininko dėl pagrindinių politinių
frakcijų prašymo laikytis cordon sanitaire.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Europos Parlamento komitetų pirmininkus, ieškokite informacijos tinklalapyje
adresu: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-

Geriausios darbo vietos ES 2019 m.

Europos Komisijos Pirmininkė: Ursula von der Leyen
Briuselyje, Belgijoje gimusi Ursula von der Leyen yra medicinos daktarė, Vokietijos politikė ir Vokietijos
Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) narė nuo 1990 m. Savo politinės karjeros laikotarpiu ji ėjo
Federalinės šeimos reikalų, pagyvenusių asmenų, moterų ir jaunimo reikalų ministrės, Federalinės
darbo ir socialinių reikalų ministrės pareigas ir buvo pirmoji moteris Vokietijoje, kuri ėjo Federalinės
gynybos ministrės pareigas. Ji yra vienintelė ministrė, kuri pastoviai dirbo Angelos Merkel kabinete
nuo tada, kai 2005 m. tapo pirmąja Kanclere.
Jos kandidatūra, kurią iškėlė Europos Taryba, nustebino, nes ji nedalyvavo rinkimų kampanijoje,
nebuvo viena iš Spitzenkandidaten, kurią politikės partijos pasirinko Komisijos pirmininke kaip per
2014 m. vykusius rinkimus.

Europos Parlamento Pirmininkas: David Maria Sassoli
Florencijoje, Italijoje gimęs David Maria Sassoli baigė politikos mokslus ir ilgai darė žurnalisto karjerą.
2009 m. jis tapo Europos Parlamento nariu priklausydamas Italijos centro kairiajai Demokratų partijai
(PD) ir buvo daugiausia balsų gavęs kandidatas Italijos centrinėje apygardoje.

Europos Tarybos Pirmininkas: Charles Michel
Namure, Belijoje gimęs Charles Michel baigė teisės mokslus ir tapo Briuselio advokatūros teisininku.
Savo politinę karjerą pradėjo būdamas 16 metų, kai jis įstojo į frankofonų liberalų partiją „Mouvement
Réformateur“ (MR). Jis buvo Vidaus reikalų ministras Valonijos vyriausybėje ir Belgijos vystomojo
bendradarbiavimo ministru. Taip pat jis buvo Belgijos Ministru Pirmininku (2014-2018 m.) ir liks
Ministru Pirmininku tol, kol bus sukurta nauja Federalinė Vyriausybė arba iki 2019 m. gruodžio 1 d.,
kai pradės eiti Europos Tarybos Pirmininko pareigas.

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai /
Komisijos vicepirmininkas (kandidatas): Josep Borrell
La Pobla de Segur, Ispanijoje gimęs Josep Borrell turi aeronautikos inžinerijos ir taikomosios matematikos
laipsnį ir yra ekonomikos daktaras. Taip pat jis yra Katalonijos politikas ir Ispanijos socialistinės darbo
partijos (PSOE) narys. Jis ėjo įvairias pareigas Ispanijos Vyriausybėje, įskaitant tokias pareigas kaip
Biudžeto generalinis sekretorius (1982-1984 m.), Valstybės finansų sekretorius (1991-1996 m.) ir Viešųjų
darbų, transporto ir aplinkosaugos ministras (1991-1996 m.), vėliau jis tapo Europos Parlamento nariu
ir nuo 2004 m. iki 2007 m. jis ėjo Europos Parlamento Pirmininko pareigas.

Europos Centrinio Banko Pirmininkė (kandidatė): Christine Lagarde

Ši schema yra paimta iš šios svetainės: https://election-results.eu/tools/comparative-tool/

Paryžiuje, Prancūzijoje gimusi Christine Lagarde yra baigusi socialinę teisę, darbo teisę, anglų kalbą
ir politikos mokslus. 1981 m. ji buvo priimta į Paryžiaus advokatūrą ir dirbo teisininke pripažintoje
tarptautinėje advokatų kontoroje. Ji ėjo Prancūzijos Užsienio prekybos ministrės, Žemės ūkio
žuvininkystės ministrės, Finansų ir ekonomikos ministrės pareigas. 2011 m. ji buvo paskirta vienuoliktąja
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generaline direktore ir ėjo šias pareigas dvi kadencijas.

Kas toliau?
Išrinkus David Maria Sassoli Europos Parlamento Pirmininku, o Ursula von der Leyen – Europos Komisijos Pirmininke,
Parlamentas vis dar turi patvirtinti Europos Tarybos iškeltą Josep Borell kaip Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai kandidatūrą ir Christine Lagarde kaip Europos Centrinio Banko Pirmininkės kandidatūrą.
Taip pat jis bendradarbiaudamas su naująja Europos Komisijos Pirmininke Ursula von der Leyen turės patvirtinti siūlomą
naujosios Europos Komisijos sudėtį su kandidatais, kuriuos pasiūlė kiekviena šalis, ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Centrinio Banko Pirmininkė pradės eiti pareigas 2019 m. lapkričio 1 d.

BENDRA EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS
(CCBE) IR EUROPOS ADVOKATŪRŲ FEDERACIJOS (FBE) KONFERENCIJA:
„SAVIREGULIAVIMAS IR KOKYBĖ TEISININKO PROFESIJOJE“, 2019 M. SPALIO 25
D. LISABONOJE

Ši konferencija – tai galimybė priminti dalyviams apie savireguliavimo ir nepriklausomumo vaidmenį teisininko profesijoje
ir aptarti reguliavimo ir kokybės sąveiką šioje profesijoje:
• Kaip piliečiams gali būti garantuojamos kokybiškos teisinės paslaugos?
• Kaip gali būti apginti ir geriausiai patenkinti jų interesai?
• Kaip gali būti patenkinti jų teisiniai poreikiai užtikrinant atitinkamų taisyklių taikymą?
Konkrečiau kalbant, konferencijos metu bus nagrinėjama neseniai priimta Direktyva 2018/958 dėl proporcingumo patikros
prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ir jos įgyvendinimas teisininko profesijoje Europoje:
• Kaip gali būti užtikrintas teisininkų nepriklausomumas ir atitinkamas advokatūrų ir teisininkų draugijų vaidmuo
saugant ir ginant piliečius?
• Kokią įtaką direktyva turės advokatūrų ir teisininkų draugijų vaidmeniui ir kiek pasikeis taisyklių teisininkams vaidmuo?
Diskusijų metu paaiškės įvairių asmenų (advokatūrų, teisės specialistų, Europos institucijų, akademikų, vartotojų ir t.t.)
požiūris į tai, kaip geriausiai galėtų būti patenkinti piliečių poreikiai ir pagerinta galimybė kreiptis į teismą kiekvienam.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) sekretoriatu
el. paštu event@ccbe.eu.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE)
KONFERENCIJA „EUROPOS ĮMONIŲ TEISĖS MODERNIZAVIMAS“, 2019 M.
LAPKRIČIO 27 D. BRIUSELYJE
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba kviečia Jus į konferenciją apie naujausius laimėjimus teisės srityje ir
Europos įmonių teisės ateitį, kurioje dalyvaus ir Briuselio prancūziškai kalbanti advokatūra ir vokiškai kalbanti advokatūra,
o mokslinę pagalbą teiks jos Įmonių teisės komitetas.
Konferencijos metu didžiausias dėmesys bus skiriamas šioms temoms:

2019 M. TRIJŲ ADVOKATŪRŲ SUSITIKIMAS
Kasmet Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) susitinka su Visos Kinijos teisininkų asociacijos (ACLA)
ir Japonijos advokatūrų federacijos (JFBA) atstovais. 2019 m. susitikimas buvo surengtas Porte, Europos advokatūrų ir
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininko gimtajame mieste.
Šie susitikimai suteikia galimybę pasikeisti bendrąja patirtimi apie teisininko profesijos organizavimą, reglamentavimą ir
suvokimą Kinijoje, Japonijoje ir Europoje bei prekybą teisinėmis paslaugomis ir naujovių poveikį šiai profesijai. Taip pat
kiekviena organizacija pristato ankstesnių metų problemų, veiksmų, plėtros ir pasiekimų apžvalgą.
Šiais metais daugiausia dėmesio buvo skiriama šioms temoms: teisininkų nepriklausomumas ir nepriklausomumo išlaikymas
(Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pristatė galimą Europos konvenciją dėl teisininko profesijos), teisė
kreiptis į teisininką teisėsaugos ir baudžiamajame procesuose, teisinių paslaugų kokybė ir garantijos ir, galiausiai, etiniai
automatizuotų sprendimo priėmimo priemonių ir programėlių aspektai (grindžiami sudėtingais algoritmais ir dirbtiniu
intelektu) ypač teismų ir teisingumo srityse.

• Tarpvalstybiniai susijungimai, pertvarkymai ir skaidymai;
• Įmonių teisės skaitmeninimas;
• Įmonių valdymas ir tvarumas;
• ES politikos ateitis.

Kaip visada, pristatymai ir pasidalinta patirtis buvo įdomi ir aukšto lygio. Vėliau vykusios diskusijos parodė, kad nepaisant
akivaizdžių teisinės praktikos ir kultūros skirtumų, teisininko profesijos atstovų, kuriuos atstovavo šios trys dalyvavusios
organizacijos, vertybės ir principai teisininkų pareigų jų santykiuose su klientais, teismais ir institucijomis kontekste yra
panašūs.

Ko pasiekta priimtais teisės aktais dėl įmonių teisės Europoje?
Kas jau įgyvendinta?
Kas veikia praktikoje ir kas nėra veiksminga?
Ką dar reikia padaryti?
Kada:

2019 m. lapkričio 27 d. 09:00 – 16:30

Kur:

Salle des audiences solennelles, Cour d’appel
de Bruxelles, place Poelaert, 1 – 1000 Briuselis

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE)
sekretoriatu el. paštu event@ccbe.eu.

Pagrindinė šių Trijų advokatūrų susitikimų pridėtinė vertė – keitimasis patirtimis ir geriausia praktika, išankstinių perspėjimų
apie galimus iššūkius ir galimybių išsiaiškinimas, mokymasis vieniems iš kitų ir radimas to, kas mus vienija nepaisant visų
mūsų skirtumų.

DIDŽIOJO SEPTYNETO (G7) ŠALIŲ TEISININKAI PARYŽIUJE
Prancūzijos Respublikos Prezidento Emmanuel Macron iniciatyva, suinteresuoti pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant
teisininkų organizacijas ir profesinių sąjungų judėjimą, buvo kviečiami pateikti pastabas temomis, kurios bus aptariamos
Didžiojo septyneto (G7) šalių susitikime, kuris buvo surengtas Biarice 2019 m. rugpjūčio mėn.
Susitikime, kuris vyko 2019 m. liepos 11-12 d. Paryžiuje, CNB priėmė teisininkų organizacijas iš Didžiojo septyneto (G7) šalių
tam, kad suderintų jų pranešimus. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) buvo pakviesta į susitikimą,
kas suteikė puikią galimybę užtikrinti, kad ne Didžiojo septyneto (G7) Europos šalių advokatūros ir teisininkų draugijos
taip pat bus išgirstos.

KROATIJOS ADVOKATŪROS ASOCIACIJA SKIRIA DR. IVO POLITEO
APDOVANOJIMĄ EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS
(CCBE) PIRMAJAM VICEPIRMININKUI RANKO PELICARIĆ
Kroatijos advokatūros asociacijos (CBA) metiniame susirinkime, kuris vyko
2019 m. liepos 6 d., CBA Pirmininkas Josip Šurjak įteikė Dr. Ivo Politeo
apdovanojimą Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE)
pirmajam vicepirmininkui Ranko Pelicarić ir Slovėnijos advokatūros asociacijos
Pirmininkui Roman Završek Dr. Ivo Politeo apdovanojimą. Dr. Ivo Politeo
apdovanojimas, pavadintas vieno garsiausių Kroatijos teisininkų, kuris be
kita ko 1954 m. parengė Profesinės teisininkų etikos kodeksą Tarptautinei
advokatų sąjungai, vardu, yra aukščiausias apdovanojimas, kokį tik CBA
gali įteikti teisininkams. Ranko Pelicarić aktyviai dalyvauja CBA veikloje nuo
1978 m., kai pradėjo dirbti advokatu stažuotoju. Jis ėjo daugybę pareigų
CBA ir nuo 2000 m. iki 2006 m. buvo CBA Pirmininku. Darydamas savo, kaip
teisininko, karjerą Ranko Pelicarić visiškai atitinka sąlygas Dr. Ivo Politeo
apdovanojimui gauti, nes jis nelaiko teisininko profesijos tik profesija, jam
tai yra mąstymo būdas ir gyvenimo stilius.

Kartu su savo kolegomis iš Didžiojo septyneto (G7) šalių akcentavome pagrindinių mūsų profesijos vertybių svarbą, ypač
teisinės valstybės principą ir žmogaus teisių apsaugą. Buvo skaitomi pranešimai apie kovą su nelygybe ir teisės kreiptis į
teismą stiprinimą, aplinkos apsaugą, atsakingo verslo vykdymo stiprinimą, teisinės valstybės išsaugojimą ir teisę į teisingą
bylos nagrinėjimą bei skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto galimybes ir grėsmes.
Susitikime Europos advokatūrų ir
teisininkų draugijų tarybai (CCBE)
atstovavo trečiasis Vicepirmininkas
James MacGuill. Renginys buvo gerai
suorganizuotas ir suteikė galimybę
didinti informuotumą apie profesijos
problemas, susijusias su šiomis
svarbiomis temomis tarp politikos
lyderių ir visuomenėje apskritai.

NAUJIENOS TRUMPAI
ZZ2019 m. rugsėjo 6-7 d. Gruzijos advokatūros asociacija,
Honkongo teisininkų draugija ir Europos teisininkų
asociacija surengs Tarptautinį teisės forumą Tbilisyje.
Forumas bus skirtas iniciatyvai „Viena juosta, vienas
kelias“ (One Belt, One Road) ir suteiks puikią galimybę
aptarti šios iniciatyvos teisinius aspektus bei investicijas
ir komercines galimybes. Forumo tikslas yra pritraukti
daug teisininkų ir verslo bendruomenės atstovų iš
iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ palaikančių
šalių, kurie suteiks dalyviams galimybę išplėsti savo
profesinį tinklą ir užmegzti naujų verslo ryšių. Forumas
– tai pusantros dienos konferencija, o po oficialios
Forumo dalies vyks „Gala“ vakarienė ir vyno turas,
kuris suteiks puikią galimybę svečiams iš užsienio
susipažinti su Gruzijos kultūra ir tradicijomis. Norėdami
sužinoti daugiau informacijos ir gauti informaciją apie
registraciją, apsilankykite tinklalapyje adresu www.
tbilisilegalforum.com.

ZZSusitiksime Liuksemburge!
Liuksemburgo advokatūra organizuoja Tarptautinės
advokatų sąjungos (UIA) tarptautinį kongresą ir
džiaugtųsi galėdama Jus pasitikti Liuksemburgo mieste
šia proga 2019 m. lapkričio 6-10 d.
Tarptautinė advokatų sąjunga (UIA) siūlo teisininkams
galimybę pasidalinti nuomonėmis ir patirtimi su
kolegomis iš viso pasaulio.
Plenarinių sesijų metu dalyviai aptars šias temas:
Pažanga ir teisė, Europos teisė ir institucijos, Verslo
ir žmogaus teisės, Smurtas prieš moteris.
Be to, daugiau negu 40 darbinių sesijų bus
organizuojama mažose darbo grupėse. Dalyviai turės
galimybę pagilinti savo žinias įvairiose teisės srityse:
šeimos teisė, robotikos teisė, tarptautinė baudžiamoji
teisė, meno teisė ir t. t.
Šioms darbo grupėms vadovaus beveik 300
tarptautinių pranešėjų. Kai kurių sesijų metu bus
užtikrintas sinchroninis vertimas į prancūzų, anglų ir
ispanų kalbas, kas leis dalyvauti maksimaliai.
Be to, siekiant sustiprinti Jūsų tinklą, Jums bus
užtikrintos pramogos ir verslo galimybės bei socialinė
veikla, t. y. ceremonijos, sportinė veikla, turistinė
veikla.
#UIALuxembourg
Programa
Naujienlaiškis apie pagrindines temas ir specialias
sesijas

ARTĖJANTYS RENGINIAI
2019 m. rugsėjo 13 d.

Nuolatinis komitetas Kopenhagoje

2019 m. spalio 24 d.

Nuolatinis komitetas Lisabonoje

2019 m. spalio 25 d.

Bendra Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos
advokatūrų federacijos (FBE) Konferencija apie savireguliavimą Lisabonoje

2019 m. lapkričio 6-10 d. 2019 m. Tarptautinės advokatų sąjungos (UIA) tarptautinis kongresas
Liuksemburge
2019 m. lapkričio 27 d.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) konferencija
„Europos įmonių teisės modernizavimas“ Briuselyje

2019 m. lapkričio 29 d.

Plenarinė sesija Briuselyje

