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Nowy parlament

W dniach od 23 do 26 maja ponad 400 milionów obywateli UE dokonało wyboru 751 członków Parlamentu Europejskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 50,62% uprawnionych (42,6% w 2014 r.).

Główna zmiana w składzie Parlamentu Europejskiego w stosunku do sytuacji po poprzednich wyborach w 2014 roku polega 
na przesunięciu od dwóch głównych sił politycznych (EPL i S&D) ku bardziej podzielonemu Parlamentowi, z Liberałami na 
czele oraz ultraprawicowymi partiami i partią Zielonych za nimi.

Bliższe spojrzenie na wyniki pozwala zauważyć, iż EPL i S&D straciły najwięcej miejsc w Parlamencie (stosownie: 34 i 31). 
Pomimo tego faktu, pozostają one dwoma największymi ugrupowaniami politycznymi w Parlamencie, dysponując 182 
(EPL) i 154 (S&D) miejscami.

Liberałowie, których ugrupowanie obecnie nazywa się Renew Europe wygrali wybory, gdy chodzi o zdobycie większej 
liczby miejsc, stając się trzecią największą grupą polityczną w Parlamencie.

Druga największa wygrana dotyczy nowo powstałego ultraprawicowego ugrupowania Tożsamość i Demokracja, które 
zastąpiło ENF. Ogólnie rzecz biorąc, partie ultraprawicowe/eurosceptyczne całościowo będą bardziej liczyły się w dyskusjach 
w Parlamencie niż to było do tej pory, wskutek czemu rozmowy na pewne tematy staną się jeszcze trudniejsze.

Innym czynnikiem, który prawdopodobnie będzie miał wpływ na działania ustawodawcze Parlamentu jest fakt zdobycia 
22 dodatkowych miejsc przez Partię Zielonych. Sytuacja ta pokazuje, iż mieszkańcy UE w coraz większym stopniu obawiają 
się zmiany klimatu i jej konsekwencji.

Więcej informacji na temat całościowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie: 
https://election-results.eu/

Jeżeli chodzi o przewodnictwo komisji Parlamentu Europejskiego, EPL dysponuje obecnie siedmioma Przewodniczącymi, 
S&D pięcioma, RE czterema, Zieloni dwoma, EKR dwoma a GUE/NGL jednym, natomiast TD nie ma ani Przewodniczącego 
ani Wiceprzewodniczącego w żadnej komisji ze względu na wniosek złożony przez dwa główne ugrupowania polityczne 
o zachowanie zasady cordon sanitaire.

Więcej informacji na temat składu i Przewodniczących Komisji PE można znaleźć pod linkiem: https://www.europarl.
europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs

WYBORY DO UE W 2019 R. WYNIKI

 | WYDANIE SPECJALNE:  
Wybory do UE w 2019 r. Wyniki

 | Wspólna konferencja CCBE i FBE: „Samoregulacja 
i jakość zawodów prawniczych”– 25 października 
2019 r. w Lizbonie

 | Konferencja CCBE: „Zmiany w europejskim prawie 
spółek” – 27 listopada 2019 r. w Brukseli

 | Chorwackie Stowarzyszenie Prawników 
przyznaje nagrodę dr. Ivo Politeo pierwszemu 
Wiceprezydentowi CCBE, Ranko Pelicarić’owi

 | Spotkanie trzech stowarzyszeń prawników w 
2019 r.

 | G7 prawników w Paryżu
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Kluczowe role w 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen
Urodzona w Brukseli, Belgia, Ursula von der Leyen jest doktorem medycyny, niemiecką polityk i 
członkiem niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) od 1990 roku. W trakcie swojej 
kariery politycznej pełniła kolejno rolę ministra rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, ministra 
pracy i spraw społecznych oraz była pierwszą kobietą na stanowisku ministra obrony w Niemczech. 
Jest jedynym ministrem nieprzerwanie zasiadającym w gabinecie Angeli Merkel od czasu objęcia 
przez nią funkcji Kanclerza w 2005 roku. 

Ponieważ nie brała aktywnego udziału w kampanii i nie była wskazywana wśród nominowanych 
przez partie polityczne kandydatów na Przewodniczącego Komisji, jak to miało miejsce w roku 2014, 
jej nominacja do Rady Europejskiej była zaskoczeniem.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – David Maria Sassoli
Urodzony we Florencji, Włochy, David Maria Sassoli ukończył nauki polityczne i może pochwalić 
się długoletnią karierą dziennikarską. W 2009 roku został członkiem Parlamentu Europejskiego z 
ramienia włoskiej centrolewicowej Partii Demokratycznej (PD). Jest ponadto członkiem Parlamentu, 
który uzyskał najwięcej głosów od włoskich wyborców. 

 

Przewodniczący Rady Europejskiej – Charles Michel
Urodzony w Namur, Belgia, Charles Michel ukończył studia prawnicze i został prawnikiem należącym 
do Izby Adwokackiej w Brukseli. Rozpoczął karierę polityczną w wieku 16 lat, kiedy przystąpił do 
frankofońskiego liberalnego Ruchu Reformatorskiego (MR). Był ministrem spraw wewnętrznych 
w rządzie walońskim i belgijskim ministrem ds. współpracy na rzecz rozwoju. Jest także byłym 
premierem Belgii (2014-2018) i pozostaje obecnie na stanowisku szefa rządu do czasu powołania 
nowego gabinetu federalnego lub do 1 grudnia 2019 roku, kiedy to rozpocznie się jego kadencja na 
stanowisku Przewodniczego Rady Europejskiej.

Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa/ Wiceprzewodniczący Komisji (kandydat) – Josep Borrell 
Urodzony w La Pobla de Segur, Hiszpania, Josep Borrell jest inżynierem aeronautyki i matematyki 
stosowanej oraz doktorem ekonomii. Jest także politykiem katalońskim i członkiem hiszpańskiej 
Socjalistycznej Partii Pracowników (PSOE). Po zasiadaniu na różnych stanowiskach w rządzie hiszpańskim 
– w tym na stanowisku generalnego sekretarza ds. budżetu (1982-84), sekretarza stanu ds. finansów 
(1991-96) i ministra prac publicznych, telekomunikacji, transportu i środowiska (1991-96) – został 
członkiem Parlamentu Europejskiego, a w latach 2004-2007 przewodniczył jego pracom.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (kandydat) – Christine Lagarde
Urodzona w Paryżu, Francja, Christine Lagarde ukończyła prawo społeczne, prawo pracy, filologię 
angielską i nauki polityczne. W 1981 roku została przyjęta do paryskiej Izby adwokackiej i była 
prawnikiem w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Była ministrem handlu 
zagranicznego, ministrem rolnictwa i rybołóstwa, ministrem finansów i gospodarki. W 2011 roku 
została powołana na 11. dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i 
pełniła te funkcję przez dwie kadencje.

Wykres ze strony internetowej: https://election-results.eu/tools/comparative-tool/

https://election-results.eu/tools/comparative-tool/


Co dalej?

Po wyborze Davida Maria Sassoli na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Ursuli von der Leyen na Przewodniczącą 
Komisji Europejskiej Parlament musi jeszcze zatwierdzić nominacje Rady Europejskiej dla Josepa Borella na Wysokiego 
Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i Christine Lagarde na Prezesa 
Europejskiego Banku Centralnego. Następnie musi zatwierdzić proponowany skład nowej Komisji Europejskiej, bazując 
na kandydatach zaproponowanych przez każdy kraj, we ścisłej współpracy z nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej, 
Ursulą von der Leyen. Nowa Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa i Prezes EBC oficjalnie obejmą swoje stanowiska 1 listopada tego roku.

Konferencja będzie okazją, aby przypomnieć uczestnikom rolę i znaczenie samoregulacji dla niezależności zawodów 
prawniczych oraz omówić wzajemne zależności pomiędzy regulacją i jakością:

• W jaki sposób obywatelom zostaje zagwarantowana wysoka jakość usług prawnych? 

• W jaki sposób ich interesy mogą być najlepiej chronione?

• W jaki sposób można zaspokoić ich potrzeby prawne przy jednoczesnym zapewnieniu stosowania odpowiednich 
zasad?

Podczas konferencji w szczególny sposób przyjrzymy się przyjętej niedawno Dyrektywie 2018/958 w sprawie analizy 
proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów w Europie:

• W jaki sposób można zagwarantować niezależność adwokatów i radców prawnych oraz właściwą rolę adwokatur, 
samorządów i stowarzyszeń prawniczych w ochronie i obronie obywateli? 

• Jaki jest wpływ dyrektywy na rolę adwokatur oraz samorządów i stowarzyszeń prawniczych i jak zmieni się środowisko 
pracy adwokatów i radców prawnych?

Rozmowy umożliwią prezentację różnych opinii (z perspektywy adwokatur, zawodowych prawników, instytucji europejskich, 
przedstawicieli świata nauki, konsumentów itd.) na temat tego w jaki sposób można najlepiej odpowiedzieć na potrzeby 
prawne obywateli i poprawić dostęp każdego obywatela do wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji dostępnych jest w sekretariacie CCBE pod adresem event@ccbe.eu.

WSPÓLNA KONFERENCJA CCBE I FBE: „SAMOREGULACJA I JAKOŚĆ ZAWODÓW 
PRAWNICZYCH”– 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W LIZBONIE

mailto:event@ccbe.eu


Kiedy:  27 listopada 2019 r. – 09:00-16:30 

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

Więcej informacji dostępnych jest w sekretariacie CCBE 
pod adresem event@ccbe.eu.

Z inicjatywy prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, interesariusze stowarzyszeń społecznych, w tym 
organizacje adwokatów i radców prawnych i ruchy związkowe zostały poproszone o opinię na temat kwestii zaplanowanych 
do omówienia podczas szczytu G7 w Biarritz w sierpniu tego roku.

CNB pełniło rolę gospodarza dla organizacji adwokatów i radców prawnych z krajów G7 podczas spotkania 11 i 12 lipca w 
Paryżu i koordynowało proces składania opinii.  CCBE została zaproszona do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, dzięki czemu 
mogła zapewnić, że głos adwokatur oraz samorządów i stowarzyszeń prawniczych spoza krajów G7 też został wysłuchany. 

Wraz z naszymi kolegami z G7 podkreśliliśmy znaczenie kluczowych wartości dla naszego zawodu, zwłaszcza praworządności 
i ochrony praw człowieka.  Złożone opinie dotyczyły walki przeciwko nierównościom i promowania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, ochrony środowiska, wzmocnienia odpowiedzialnego prowadzenia działalności, zachowania praworządności 
i prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz szans i zagrożeń związanych z digitalizacją i sztuczną inteligencją.

CCBE reprezentował trzeci 
Wiceprezydent, James MacGuill. 
Spotkanie było dobrze zorganizowane 
i umożliwiło zwiększenie świadomości 
liderów politycznych i ogólnie 
społeczeństwa odnośnie do obaw 
prawników, gdy chodzi o te istotne 
kwestie.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE we współpracy z francuskojęzyczną izbą i holenderskojęzyczną 
izbą w Brukseli oraz przy wsparciu naukowym ze strony Komisji ds. prawa spółek zaprasza na konferencję poświęconą 
ostatnim osiągnięciom legislacyjnym i przyszłości europejskiego prawa spółek.

Skupimy się na następujących zagadnieniach:

• połączenia, podziały i przekształcenia transgraniczne;

• cyfryzacja prawa spółek;

• zasady ładu korporacyjnego i zrównoważony rozwój;

• przyszłe polityki UE.

Co zostało osiągnięte, gdy chodzi o prawo spółek w Europie? 

Co już zostało wdrożone? 

Co faktycznie działa a co nie działa?

Co jeszcze pozostaje do zrobienia?

Podczas dorocznego zgromadzenia członków 6 lipca 2019 r. Chorwackie 
Stowarzyszenie Prawników przyznało nagrodę dr. Ivo Politeo pierwszemu 
Wiceprezydentowi CCBE, Ranko Pelicarić’owi i Prezydentowi Słoweńskiego 
Stowarzyszenia Prawników Romanowi Završekowi. Nagroda dr. Ivo Politeo, 
której nazwa wywodzi się od jednego z najwybitniejszych chorwackich 
prawników, który m.in. opracował w 1954 roku Kodeks etyki zawodowej 
adwokatów i radców prawnych dla Międzynarodowej Unii Adwokatów i 
Radców Prawnych to najwyższa nagroda przyznawana przez to Stowarzyszenie 
adwokatom i radcom prawnym.  Ranko Pelicarić jest aktywnym członkiem 
chorwackiego stowarzyszenia od 1978 roku, kiedy zaczął pracować na jego 
rzecz jako aplikant. Pełnił różne funkcje w stowarzyszeniu a w latach 2000-
2006 był jego prezesem. Jako prawnik Ranko Pelicarić spełnia wszystkie 
wymagania dotyczące przyznania nagrody dr. Ivo Politeo – nie postrzega 
on zawodu prawnika jako tylko zawodu, ale jako sposób myślenia i sposób 
na życie.

Rokrocznie CCBE spotyka się z przedstawicielami Stowarzyszenia Prawników Chińskich (ang. All China Lawyers’ Association 
(ACLA)) i Japońską Federacją Stowarzyszeń Prawników (ang. Japanese Federation of Bar Associations (JFBA)). W tym roku 
spotkanie odbyło się w Porto, rodzinnym mieście Prezydenta CCBE. 

Spotkania te są okazją do wymiany całościowych doświadczeń na temat organizacji, uregulowania i postrzegania zawodu 
adwokata i radcy prawnego w Chinach, Japonii i w Europie oraz rynku usług prawnych i wpływu innowacji na zawody 
prawnicze. Każda organizacja przedstawia ponadto informacje na temat kwestii, którymi zajmowała się w roku ubiegłym, 
na temat prowadzonych przez nią prac oraz zachodzących zmian i jej osiągnięć.

W tym roku uwagę skupiono na następujących kwestiach:  niezależność adwokatów i radców prawnych i zachowanie 
niezależności (CCBE przedstawiła prawdopodobne zapisy Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika), prawo dostępu 
do prawnika w postępowaniu prokuratorskim i karnym, jakość usług prawnych i zabezpieczenia oraz na koniec aspekty 
etyczne zautomatyzowanych narzędzi decyzyjnych i aplikacji (na podstawie skomplikowanych algorytmów i sztucznej 
inteligencji) zwłaszcza w obszarze sądowym i wymiaru sprawiedliwości.

Jak zawsze prezentacje i opinie były bardzo ciekawe i na wysokim poziomie. Rozmowy pokazały, iż pomimo oczywistych różnic 
w praktykowaniu zawodu adwokata czy radcy prawnego i odmienności kulturowych, zawody prawnicze reprezentowane 
przez trzy uczestniczące w spotkaniu organizacje kierują się tymi samymi wartościami i zasadami, gdy chodzi o opisanie 
zadań adwokatów i radców prawnych i ich relacji z klientami, sądami czy przedstawicielami organów władzy. 

Jest to podstawowa wartość dodana tych spotkań: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, wczesna identyfikacja 
znaków ostrzegawczych z zakresu potencjalnych wyzwań i szans oraz uczenie się od siebie nawzajem i znajdowanie tego, 
co nas łączy pomimo tego wszystkiego, co nas dzieli.  

SPOTKANIE TRZECH STOWARZYSZEŃ PRAWNIKÓW W 2019 R. KONFERENCJA CCBE: „ZMIANY W EUROPEJSKIM PRAWIE SPÓŁEK” –  
27 LISTOPADA 2019 R. W BRUKSELI

CHORWACKIE STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW PRZYZNAJE NAGRODĘ DR. IVO 
POLITEO PIERWSZEMU WICEPREZYDENTOWI CCBE, RANKO PELICARIĆ’OWI

G7 PRAWNIKÓW W PARYŻU

mailto:event@ccbe.eu


13/09/2019 r. Stały Komitet – Kopenhaga

24/10/2019 r.  Stały Komitet – Lizbona

25/10/2019 r. Wspólna konferencja CCBE i FBE poświęcona samoregulacji i jakości 
zawodów prawniczych w Lizbonie

6-10/11/2019 Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Unii Adwokatów 2019 
– Luksemburg

27/11/2019  Konferencja CCBE nt. zmian w europejskim prawie spółek – Bruksela

29/11/2019  Sesja plenarna – Bruksela

 Z 6-7 września 2019 r. Adwokatura Gruzińska, 
Stowarzyszenie Prawników z Hongkongu i 
Europejskie Stowarzyszenia Prawników organizują 
międzynarodowe forum prawnicze w Tbilisi. Forum 
zostanie poświęcone inicjatywie „Jeden pas i jedna 
droga” i stanowić będzie doskonałą okazję do 
omówienia związanych z nią kwestii prawnych oraz 
szans inwestycyjnych i komercyjnych.  Jego celem 
jest przyciągnięcie adwokatów i radców prawnych 
oraz przedstawicieli biznesu z krajów, których dotyczy 
inicjatywa, tak aby zapewnić uczestnikom forum 
możliwość nawiązania nowych relacji zawodowych i 
poszerzenia współpracy. Forum będzie miało formę 
półtoradniowej konferencji. Po części oficjalnej 
odbędzie się gala i tour win, dzięki czemu goście 
będą mogli doświadczyć kultury i tradycji gruzińskiej. 
Szczegóły i informacje nt. rejestracji na stronie: www.
tbilisilegalforum.com.  

 Z Do zobaczenia w Luksemburgu!

Adwokatura luksemburska jest gospodarzem 
Międzynarodowego Kongresu Międzynarodowej 
Unii Adwokatów w 2019 roku i zaprasza Państwa do 
Luksemburga od 6 do 10 listopada tego roku.  

Unia zapewnia adwokatom i radcom prawnym 
możliwość wymiany różnych opinii i doświadczeń z 
kolegami z całego świata. 

Podczas sesji plenarnych uczestnicy omówią 
następujące zagadnienia:  Innowacje a prawo, prawo 
europejskie i instytucje, biznes i prawa człowieka, 
naruszenia praw kobiet.

Ponadto odbędzie się ponad 40 sesji roboczych w 
małych grupach. Uczestnicy będą mogli poszerzyć 
swoją wiedzę z różnych dziedzin, np. prawa rodzinnego, 
prawa robotyki, międzynarodowego prawa karnego 
czy prawa sztuki.  

Grupy robocze poprowadzi prawie 300 
międzynarodowych prelegentów. Niektóre sesje 
będą tłumaczone symultanicznie na język francuski, 
angielski i hiszpański, tak by zapewnić uczestnikom 
możliwość jak najpełniejszego w nich udziału.

Zaplanowano także służące nawiązaniu nowych relacji 
działania rekreacyjne, integracyjne i biznesowe – 
uroczystości, aktywności sportowe, turystyczne.

#UIALuxembourg

Program

Newsletter on Main Themes and Special Sessions

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

SKRÓT INFORMACJI

https://www.uianet.org/sites/default/files/fichiers/action/documents/progr_luxembourg_bat_en.pdf
http://bit.ly/UIALux-PresEN
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