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EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE)
NUOLATINIS KOMITETAS KOPENHAGOJE
Rugsėjo mėn. Danijos advokatūros kvietimu Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) surengė Nuolatinį
komitetą Kopenhagoje.
Susitikimas prasidėjo Margrethe Vestager, Europos Sąjungos konkurencijos komisarės, atidarymo kalba (žr. toliau).
Tarp aptartų klausimų buvo tokie klausimai kaip Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ateities
strategija po birželio mėn. vykusių Advokatūros vadovų debatų, teisės aktų peržiūrėjimas, Europos advokatūrų ir
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) indėlis į Europos Tarybos Europos teisingumo veiksmingumo komisijos (CEPEJ)
darbą ir naujausi pokyčiai teisinės valstybės srityje.
Taip pat Prancūzijos delegacijos narys Jacques Bouyssou pristatė Tarptautinio pavojuje esančių teisininkų stebėjimo
centro (OIAD) veiklą. Stebėjimo centras – tai Prancūzijos advokatūros asociacijų nacionalinės tarybos (Prancūzijoje),
Paryžiaus advokatūros (Prancūzijoje), „Consejo General de la Abogicia Espanola“ (Ispanijoje) ir „Consiglio Nazionale
Forense“ (Italijoje) iniciatyva. Stebėjimo centro, kuris pradėjo veikti 2015 m., tikslas yra apsaugoti teisininkus, kuriems
grasinama dėl jų profesinės veiklos, ir pasmerkti situacijas, pažeidžiančias gynybos teises.
Daugiau informacijos apie jų veiklą galima rasti čia: https://www.protect-lawyers.com/en/
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Margrethe Vestager, Europos Sąjungos konkurencijos komisarės, kalba:
Saugumas ir pasitikėjimas skaitmeniniame pasaulyje
„Ponios ir ponai,
Labai malonu būti čia šiandien su Jumis, Europos teisininkų profesijos atstovais.
Mūsų Europos Sąjunga – tai teise grindžiama Sąjunga. Europoje teisinė valstybė – tai akivaizdus mūsų įsipareigojimo
niekada negrįžti prie praeito amžiaus tironijos ir smurto ženklas. Tai – tai europiečių pažadas, kad teisė apgins kiekvieną,
o ne tik turtinguosius ir įtakinguosius. Ir tai suteikia mūsų žmonėms saugumo jausmą, kurio jiems reikia tam, kad
galėtų gyventi taip, kaip tinkama.
Ir Jūs, Europos teisininkai, esate tie, kurie teisinę valstybę paverčiate realybe. Esate tie, kurie vykdo teisės taikymo
užduotį, nors balsai aplink Jus garsiai reikalauja pasukti trumpiausiu keliu. Labai džiaugiuosi šia galimybe padėkoti
Jums už viską, ką darote.
Man ypač džiugu būti čia dabar, metais, kai Danijos advokatūra ir Teisininkų draugija švenčia savo šimtąsias metines.
Taigi, galiu prisidėti prie bendros padėkos už darbą, t. y. teisinės valstybės gynimą čia, Danijoje, ir aukščiausių etikos
standartų įgyvendinimą.
Neabejotinai, šios etikos taisyklės – tai įtakos, kurią teisininkai turi žmonių gyvenimams, atspindys. Nes tai yra
pagrindinis mūsų demokratinės visuomenės principas, t. y. kai turite įtakos, Jums reikalingos ir taisyklės siekiant
įsitikinti, kad ta įtaka yra naudojama visuomenės labui.
Skaitmeninių platformų galia
Ir kadangi pasaulis keičiasi ir naujo pobūdžio galia ir įtaka auga, taisyklės, kurias turime, turi būti pritaikytos šiems
pokyčiams.
Pavyzdžiui, šiandien skaitmeninimas atsiranda visose mūsų gyvenimo srityse. Skaitmeninimas suteikė mums naujų
galimybių susisiekti su savo draugais. Dėl skaitmeninimo pasaulio žinios tapo mums lengvai prieinamomis ir leidžia
mums kontroliuoti savo apsipirkimo ar naujų skaitymo ar televizijos žiūrėjimo būdus. Taip pat šie pokyčiai kai kurioms
skaitmeninėms įmonėms suteikė naują galimybę daryti įtaką mūsų gyvenimams.
Skaitmeninimas sukuria didžiules ryšių galimybes. Tačiau turime rasti būdą kaip „išfiltruoti“ tas galimybes, t. y. rasti
produktą, kurio norime, arba informaciją, kurios mums reikia. O skaitmeninės platformos padeda mums tai padaryti:
paieškos sistemos ir socialinės žiniasklaidos tinklai tampa ypač galingi kontroliuodami mūsų galimybes pasinaudoti
skaitmeninimo nauda.
Problemos dėl pirmenybės sau teikimo sprendimas
Pradedame pasikliauti šiomis platformomis kaip langu į skaitmeninį pasaulį. Ir taip elgdamiesi suteikiame jiems galią
spęsti dėl to, ką matome tame pasaulyje. Jų sprendimai dėl to, kokie tinklalapiai ir įmonės bus minimos dažniausiai
ir kokie tinklalapiai ir įmonės bus minimos rečiau formuoja mūsų žinias apie tai, koks yra pasaulis. Maždaug 95 %
spustelėjimų Google paieškos rezultatuose yra pirmame rezultatų puslapyje. Kol pereinate iki 2 puslapio, pirmąjį
rezultatą spusteli tik 1 % asmenų.
Daugelis iš mūsų nerimauja dėl to, ką toks filtravimas reiškia mūsų tiesos ir realybės suvokimui. Dažnai mums sunku
nuspėti, kas ir kodėl yra filtruojama. Tačiau vieną dalyką tikrai žinome (nes matėme taip nutinkant), mes žinome, kad
kartais platformos pasinaudoja ta galia taip, kaip naudingiau jos komerciniams interesams.
Pavyzdžiui, taip gali nutikti, kai skaitmeninės platformos yra ir žaidėjos ir teisėjos, kai jos ne tik valdo platformą, bet ir
konkuruoja su kitomis įmonėmis, kurios darydamos verslą pasitiki platforma. Tokiais atvejais gali būti sunku atsispirti
pagundai pakoreguoti platformos darbą, padaryti savo paslaugas labiau matomomis nei konkurentų paslaugos.
Ir kai taip nutinka, kainą gali tekti sumokėti vartotojams. Kadangi konkurencija šiose rinkose mažėja, jie gali netekti
galimybės rinktis ir pasinaudoti pažanga, kurią siūlo konkurencijos rinkos.
Dėl šios priežasties prieš dvejus metus skyrėme „Google“ beveik dviejų su puse milijardų dydžio eurų baudą už
piktnaudžiavimą platformos, t. y. savo paieškos sistemos, įtaka tam, kad pakenktų savo konkurentams rinkoje dėl
kainų palyginimo paslaugų rinkoje.
Ir tai nėra vienkartinis sprendimas. Žinome, kad kai platforma yra ir žaidėjas ir teisėjas, visada kils pagundų pasinaudoti
savo pozicija tam, kad pakenktų konkurencingumui kitose rinkose. Todėl įdėmiai stebime kaip tokios platformos
naudojasi savo įtaka. Pavyzdžiui, šiuo metu vertiname, ar „Google“ naudojosi savo platforma tam, kad padėtų savo
darbo paieškų verslui „Google for Jobs“.

Duomenų vaidmuo
Nes tokios galingos platformos kaip „Google“ paieškos sistema vaidina svarbų vaidmenį mūsų skaitmeniniame
gyvenime. Ir dėl tokios pozicijos jos daro didžiulę įtaką visam skaitmeniniam pasauliui.
Mes kaip vartotojai žinome, kad prisijungdami prie tokių platformų suteikiame joms leidimą rinkti ir naudoti mūsų
duomenis. Tačiau ne visada suvokiame, kiek giliai jų duomenų „troškimas“ įsiveržia į mūsų gyvenimus.
Iš tiesų, kuo labiau stebite kaip dirba skaitmeninės platformos, tuo labiau matote, kad daugeliui jų, didelių duomenų
kiekių rinkimas yra jų verslo modelių pagrindas. Tai šiek tiek primena vieną iš tų „magiškos akies“ paveikslų, kurie
buvo populiarūs dešimtajame dešimtmetyje, tuos, kurie tiesiog primindavo spalvų kratinį tol, kol nesufokusuodavote
savo akių ir nepamatydavote paslėpto 3D paveikslo. Iš pradžių gali būti sunku pamatyti tuos daugybę skirtingų dalykų,
kurie yra būdingi visoms skaitmeninėms platformoms. Iki tol, kol neatsitraukiate ir staiga nepamatote, kad bendra
yra tai, kad jos visos renka duomenis.
Nes skaitmeniniame pasaulyje duomenys gali būti ypač vertingi. Jie gali padėti įmonėms konkuruoti padėdami rasti
naujų būdų kaip sumažinti išlaidas arba geriau suprasti savo klientų poreikius. Tai – žaliava, kuri išmoko dirbtinį
intelektą priimti geresnius sprendimus greičiau nei žmonėms.
Ir tikriausiai svarbiausia visoms šioms platformoms yra tai, kad duomenys joms padeda geriau pasinaudoti skaitmenine
reklama. Tai, kad „Google“ ir „Facebook“, kurios abi yra ryžtingi duomenų rinkėjai, yra lyderės reklamos srityje, nėra
sutapimas: jos gauna šešis iš dešimties JAV išleidžiamų dolerių už skaitmeninę reklamą.
Taigi, skaitmeninės platformos gali būti dar įtakingesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nes svarbus ne tik šių platformų
dydis. Svarbu ir tai, kad jos kontroliuoja duomenis.
Taigi, mes kaip, konkurencijos institucijos, turime atidžiai sekti kaip skaitmeninės platformos tvarko duomenis, t. y.
kaip jos renka duomenis ir ką su jais daro. Ir turime būti pasiruošę imtis veiksmų, jei išsiaiškinsime, kad platformos
naudojasi savo duomenų kontrole tam, kad pakenktų konkurencijai ir Europos vartotojams.
Konkurencija ir reglamentavimas
Tačiau tam, kad įveiktumėme iššūkius, atsirandančius dėl skaitmeninės transformacijos Europoje, turime matyti ne
tik konkurenciją. Todėl labai džiaugiuosi (ir kuklinuosi) dėl to, kad Ursula von der Leyen, kuri buvo išrinkta Komisijos
pirmininke, paprašė manęs būti atsakinga už Europos paruošimą skaitmeniniam amžiui ir tęsti savo darbą su konkurenciją.
Dėl konkurencijos rinkos geriau dirba mums kaip vartotojams, nes tai reiškia, kad įmonės turi įsiklausyti į mūsų poreikius.
Dėl to įmonėms gali tekti sumažinti kainas ir tapti inovatoriškesnėms. Taip pat konkurencija gali paskatinti jas kurti
produktus, kurie yra palankesni aplinkai, arba teikti skaitmenines paslaugas, kurios geriau saugo mūsų privatumą.
Taigi, suprantama, kad kartais žmonės mąsto apie konkurenciją kaip apie panacėją, visais atvejais tinkamą visų
visuomenės problemų sprendimą.
Tačiau taip negali būti, nes konkurencija taip neveikia. Konkurencija yra procesas, tarsi vartotojų ir įmonių derybos.
Priversdami laikytis konkurencijos taisyklių išlyginame galias tokiose derybose tam, kad būtų sudarytos sąžiningos
sąlygos vartotojams.
Todėl jei mes kaip visuomenė norime nustatyti pamatinius standartus, t. y. jei norime apibrėžti rinką, nustatyti, kas
yra priimtina ir kas ne, konkurencijos užtikrinimas nėra tai, ko mums reikia. Mums reikia reguliavimo.
Skaitmeninės rinkos reguliavimas
Jei platformos piktnaudžiauja savo prieigos prie skaitmeninio pasaulio kontrole pakenkdamos konkurencijai ir
vartotojams, už konkurencijos teisės aktų įgyvendinimą atsakingi asmenys gali imtis veiksmų, kaip, pavyzdžiui, mes
padarėme „Google Shopping“ atveju.
Tačiau konkurencija – tai tik dalis problemos. Kai platformos manipuliuoja tuo, kaip mes matome pasaulį tokiais
būdais, kad mes net nepastebime, tai turi poveikį mūsų gebėjimui suprasti mus supantį pasaulį. Jei nesame įsitikinę
dėl faktų, mums gali būti sunku priimti gerus sprendimus. Ir dėl to mūsų rinkos ir net mūsų demokratija gali nustoti
tinkamai veikti.
Prieš porą mėnesių Europos Parlamentas ir Taryba priėmė mūsų pasiūlymą dėl naujų taisyklių tam, kad padėtų įsitikinti,
jog platformos sąžiningai elgiasi su savo verslo klientais. Pavyzdžiui, jos turės paaiškinti pagal kokius principus jos
reitinguoja įvairius paslaugų teikėjus. Tai geras tam tikro skaidrumo, kurio mums reikia tam, kad galėtumėme patogiai
gyventi su skaitmeninių platformų galia, pavyzdys.
Taip pat turėsime pagalvoti apie tai, kaip tvarkome duomenis. Nes duomenys yra ne tam, kad būtų naudojami dėl
konkurencijos.

Šiais laikais duomenys yra raktas į pasaulio ir to ką žmonės mąsto ir kaip žmonės veikia supratimą. O kuo geriau ką
nors suprantate, tuo geriau tai galite kontroliuoti. Taigi, kai kelios įmonės kontroliuoja daugybę mūsų duomenų, tai
gali padėti joms daryti įtaką mūsų pasirinkimams.
Mūsų duomenų apsaugos taisyklės jau leidžia europiečiams kontroliuoti savo duomenis. Jos leidžia man sustabdyti
įmones, kurios netinkamai naudoja mano duomenis man nepalankiu būdu. Tačiau taisyklės man nepadeda, jei
problemų kyla dėl to, kaip jos naudoja kitų žmonių duomenis tam, kad būtų galima daryti išvadas apie mane ir pakenkti
demokratijai. Taigi, mums reikia platesnių taisyklių tam, kad galėtumėme įsitikinti, jog įmonių duomenų rinkimo ir
naudojimo būdas nekenkia pamatinėms mūsų visuomenės taisyklėms.
Išvada
Šios taisyklės nereiškia, kad praradome tikėjimą konkurencingų rinkų verte. Tačiau turime atsiminti, kad rinkos yra
tam, kad tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai. Mūsų kaip visuomenės besąlyginė teisė yra apibrėžti pagrindinius
standartus, pagal kuriuos, kaip tikimės, veiks mūsų rinkos.
Ir taip elgdamiesi mes nekenkiame skaitmeninėms technologijoms. Priešingai, padedame visuomenei gauti kuo
daugiau naudos iš skaitmeninimo.
Jūs kaip teisininkai žinote, kad griežtos etikos taisyklės yra naudingos mūsų profesijai. Nes jos suteikia žmonėms
užtikrintumo, kad jų teisininkai tikrai trokšta jiems paties geriausio.
Sėkmingas skaitmeninimas taip pat priklauso nuo taisyklių veiksmingumo tam, kad žmonės būtų įsitikinę, kas
skaitmeninės įmonės su jais elgsis sąžiningai.
Būtent to žmonėms reikia, kad jie galėtų pasitikėti skaitmeninimu ir leistų atskleisti tikrajam jo potencialui tam, kad
mūsų gyvenimas taptų lengvesnis, turtingesnis ir linksmesnis.
Kažkur ten yra kalnas, nuo kurio viršūnės atsiveria jaudinantis vaizdas. Esame pasiruošę į jį įkopti, bet pirmiausia
turime trumpam sustoti ir įsitikinti, kad visos mūsų virvės yra saugios.
Dėkoju. »
Komisarės M. Vestager kalbą galite rasti ir Komisijos tinklalapyje.
Taip pat galite pažiūrėti šios kalbos pakartojimą, nes ji buvo tiesiogiai transliuojama Europos advokatūrų ir teisininkų
draugijų tarybos (CCBE) twitter paskyroje.

NAUJOJI EUROPOS KOMISIJA
Rugsėjo 15 d. išrinkta pirmininkė Ursula von der Leyen atskleidė, kokie komisarai priklausys jos komandai. Siūloma
Komisijos struktūra apima aštuonis pirmininkės pavaduotojus, kurių funkcija bus koordinuoti ir valdyti Komisijos
darbą pagal šešias pagrindines pirmininkės politinių gairių ambicijas: Europos ekologinis planas, Europos pasirengimas
skaitmeniniam amžiui, žmonėms dirbanti ekonomika, mūsų europietiško gyvenimo būdo apsauga, stipresnė Europa
pasaulyje ir naujas postūmis link Europos demokratijos. Trys iš šių aštuonių pirmininkės pavaduotojų eis dvejas pareigas
(pirmininkės pavaduotojas, atsakingas už vieną iš pagrindinių pirmiau nurodytų sričių, ir komisarai).
Frans Timmermans (Nyderlandai), kuris yra vienas iš šių vykdomųjų pirmininkės pavaduotojų, perėmė portfelį
„Europos ekologinis planas“, kuris apima Klimato politikos generalinį direktoratą.
Margrethe Vestager (Danija) taip pat eis vykdomosios pirmininkės pavaduotojos pareigas ir dirbs su portfeliu
„Europos pasirengimas skaitmeniniam amžiui“ ir tokiu būdu valdys Konkurencijos generalinį direktoratą. Taip pat
von der Leyen jai pavedė koordinuoti ES darbą su dideliais duomenų kiekiais ir dirbtiniu intelektu (šiuo klausimu
dirbs su Teisingumo komisaru).
Valdis Dombrovskis (Latvija) taip pat yra vykdomasis pirmininkės pavaduotojas. Jis toliau eis Finansinių paslaugų
komisaro pareigas (DG FISMA). Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų
generaliniam direktoratui (DG FISMA) pavesta funkcija dirbti su kova su pinigų plovimu (anksčiau šią funkciją vykdė
Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (DG JUST)).
Be vykdomųjų pirmininkės pavaduotojų, pirmininkė turės dar penkis pavaduotojus:
Josep Borrell (Ispanija), kurį liepos mėn. Europos Taryba paskyrė Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams
ir saugumo politikai, taip pat buvo išrinktas pirmininkės pavaduotoju darbui su ambicija „Stipresnė Europa pasaulyje“.

Věra Jourová (Čekija), kuri ankstesnėje Komisijose ėjo Teisingumo komisarės pareigas, buvo paskirta pirmininkės
pavaduotoja darbui su vertybėmis ir skaidrumu. Savo pavedime, siųstame V. Jourová, von der Leyen patikėjo jai ginti
žiniasklaidos pliuralizmą ir teisinę valstybę, raštas buvo skirtas jos pareigų perėmėjui Teisingumo komisarui Didier
Reynders.
Graikijos pilietis Margarítis Schinás buvo išrinktas pirmininkės pavaduotojui darbui su ambicija „MŪsų europietiško
gyvenimo būdo gynimas“. Von der Leyen savo pavedime paaiškino, kad komisaras iš Graikijos bus atsakingas už
saugumo ir migracijos politiką (dirbs su Vidaus reikalu komisare Ylva Johansson).
Maroš Šefčovič (Slovakija) buvo paskirtas pirmininkės pavaduotoju, atsakingu už institucijų ryšius ir perspektyvas.
Dubravka Šuica (Kroatija) buvo paskirta pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją.
Be kitų paskirtų komisarų, taip pat buvo paskirti asmenys į šias pareigas:
Didier Reynders (Belgija): Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (DG JUST). Komisaras bus atsakingas
teisinės valstybės principo įgyvendinimą (kartu su pirmininkės pavaduotoja M. Jourová). Pirmiausia jam buvo pavesta
dirbti su “etinėmis implikacijomis dirbtinio intelekto klausimais“. Taip pat jo misija apims vartotojų apsaugą, Europos
prokuratūrą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), piliečių teises, įmonių teisę ir teismų bendradarbiavimą.
Sylvie Goulard (Prancūzija) buvo perduotas labai platus portfelis, nes apima Vidaus rinkos ir paslaugų generalinį
direktoratą (DG GROW), Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinį direktoratą (atsakingą už bendros skaitmeninės
rinkos sukūrimą) ir naują Gynybos, pramonės ir erdvės generalinį direktoratą (anksčiau šis direktoratas buvo Vidaus
rinkos ir paslaugų generalinio direktorato (DG GROW) dalis). Taigi, jos funkcijos bus gana plačios ir dirbs kartu
su komisare Vestager dėl skaitmeninio pasaulio, nes pirmiausi tikimasi, kad ji dirbs su dirbtiniu intelektu ir nauju
Skaitmeninių paslaugų aktu.
Helena Dalli (Malta): Darbas su portfeliu „Lygybė“ (Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (DG JUST),
darbas su klausimais, susijusiais su lygybe ir nauja lygybės darbo grupe)
Ylva Johansson (Švedija): Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas (DG HOME). Von der Leyen ypač
akcentavo teisėsaugos institucijų keitimąsi informacija ir prieglobsčio reformą.
László Trócsányi (Vengrija) vadovaus darbui su portfeliu „Kaimynystė ir plėtra“. Visų pirma, jam buvo patikėti užtikrinti
įgyvendinamą perspektyvą dėl galimybės kiekvienai šaliai kandidatei įstoti į ES ateityje.
Dabar Europos Parlamentas turėti pradėti vykdyti savo funkcijas. Posėdžiai su paskirtaisiais komisarais vyks nuo rugsėjo
30 d. iki spalio 8 d. ir tikimasi, kad šių posėdžių metu ji paaiškins savo politinius prioritetus ir atsakys į Parlamento
narių klausimus. Vėliau, spalio 23 d., paprastąja balsų dauguma turės būti išrinkta visa Komisija (įskaitant Sąjungos
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams / Europos komisijos pirmininkės pavaduotoją).
Numatoma Komisijos darbo data yra lapkričio 1 d.
Atsižvelgiant į tai, kad vyks posėdžiais, kviečiame apsilankyti mūsų tinklapyje, kurioje galėsite rasti visą informaciją
apie paskutinius pasikeitimus.
Visą Komisijos apžvalgą galite rasti pranešime spaudai.
Naujausią informaciją apie posėdžius galite rasti Europos Parlamento svetainėje.

DEMOKRATIJA, TEISINĖ VALSTYBĖ IR PAMATINĖS TEISĖS
Bendrų vertybių ir teisinės valstybės stiprinimas – tai
vienas iš pagrindinių ES Tarybai pirmininkaujančios
Suomijos prioritetų. Europos advokatūrų ir teisininkų
draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas José de Freitas
kartu su Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų
tarybos (CCBE) Suomijos delegacijos vadovu Jarkko
Ruohola dalyvavo konferencijoje „Demokratija,
teisinė valstybė ir pamatinės teisės“, kurią 2019
m. rugsėjo 10–11 d. Helsinkyje surengė ES Tarybai
pirmininkaujanti Suomija.
„Mūsų bendros Europos vertybės yra svarbios kaip
niekada anksčiau, nes Europos bendradarbiavimo
būtinybė dar niekada nebuvo tokia didelė“,
sakė Suomijos teisingumo ministrė Anna-Maja
Henriksson pradėdama konferenciją.
Konferencijoje daugiau kaip 350 dalyvių aptarė
kaip apsaugoti mūsų visuomenių tamprumą besikeičiančiame pasaulyje, ypač demokratijos veikimą, klaidingos
informacijos ir naujųjų technologijų poveikį, kiekvieno asmens teisę dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime
kaip pamatinę teisę ir teisinės valstybės stiprinimo būdus bei skirtingų dalyvių vaidmenį vykdant šią svarbių užduotį.
Kreipdamasis į auditoriją Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas priminė svarbų
teisininkų vaidmenį užtikrinant ir garantuojant teisę kreiptis į teismą ir veiksmingą teisminę gynybą, užtikrinant teisinį
saugumą ir ginant pamatines kiekvieno asmens pamatines teises ir laisves kiekvienoje šalyje. Taip pat jis pabrėžė, kad
teisininkų nepriklausomumas yra tiesiogiai susijęs su teisine valstybe, nes yra vienas iš pagrindinių Europos advokatūrų
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) prioritetų.
José de Freitas išreiškė apgailestavimą Europos Komisijos atstovui (Teisingumo generaliniam direktoratui) dėl
nepakankamo teisininkų vaidmens Komisijos komunikate dėl teisinės
valstybės stiprinimo ES. Buvo gautas pažadas, kad teisininkai bus įtraukti
ir dalyvaus tolesnėse iniciatyvose dėl šio komunikato įgyvendinimo.
Konferencijos išvadose buvo minimi specialistų tinklai atsakant į
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) reikalavimus
dėl svarbaus teisininkų vaidmens. Konferencijos rezultatai buvo
pristatyti Bendrųjų reikalų tarybai ir Vidaus reikalų ministrų tarybai.

José de Freitas, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas,
ir Emmanuel Crabit, Europos Komisijos Pamatinių teisių ir teisinės valstybės direktorius

EUROPOS TEISININKŲ DĖMESIO CENTRE – ROMANA ORLIKOWSKA-WROŃSKA
Romana Orlikowska-Wrońska gimė 1942 m. Staliova Volia mieste, Lenkijoje.
Nuo 1975 m. ji yra praktikuojanti advokatė ir Gdansko advokatūros asociacijos
narė. Ji specializuojasi tarptautinės teisės, baudžiamosios teisės ir žmogaus
teisių srityse. Dar studijuojant Varšuvos universitete ją įkvėpė demokratinės
opozicijos Lenkijoje veikla. Vėliau 1981–1989 m. ji kaip advokatė gynė
opozicionierius teismuose.
Nuo 1980 m., įkūrus nepriklausomą savavaldę profsąjungą „Solidarumas“, ji
dirbo advokate sąjungos „Solidarumas“ Nacionalinės komisijos Intervencijos
biure Gdanske, kur ji nemokamai teikė teisines konsultacijas asmenims,
nukentėjusiems dėl politinės represijos ir kitiems asmenims, kurie į ją kreipėsi
dėl savo problemų. Nors ne visada buvo įmanoma iš tikrųjų padėti, visi
asmenys, kurie į ją kreipdavosi, galėjo tikėti, kad bus išklausyti ir suprasti.
Lenkijoje paskelbus karo padėtį, ji dirbo su Lenkijos pagalbos asmenims,
kuriems atimta laisvė, ir jų šeimoms komiteto pirmtaku. Šis Komitetas buvo
įkurtas siekiant apginti politikos aktyvistus ir kultūros propaguotojus. Jis siūlė nemokamą teisinę pagalbą visiems
asmenims, kurie buvo internuoti paskelbus karo padėtį. Iki 1989 m. buvo gynėja maždaug keturiasdešimtyje politinių
teismo procesų. 1985–1986 m. ji dalyvavo Gdanske vykusiame teismo posėdyje prieš pagrindinius opozicijos aktyvistus,
kurie buvo internuoti paskelbus karo padėtį: Adam Michnik, Władysław Frasyniuk ir Bogdan Lis, kurie tuo metu ruošė
pogrindinę spaudą pavadinimu „Gdańsk Trial“ (Gdansko teismas). Teisiamojo posėdžio metu buvo šiukščiai pažeistos
procesinės teisės ir tai paviešino „Radio Free Europe“. Ji palaikė savo klientus ne tik teisme, bet ir bausmių atlikimo
įsteigtose atnešdama jiems pinigų, maisto ir kitų reikalingų dalykų. Ji padėjo įkalintų klientų šeimoms. Politiniuose
teismo procesuose, kuriuose teisėjai veikė pagal tuometinių valdžios institucijų nurodymus, teisiamieji negalėjo tikėtis,
kad bus išteisinti. Bausmių, kurias prašė skirti prokuratūra, sušvelninimas reiškė sėkmę. Dalyvavimas politinėse
bylose buvo pavojingas tiek advokatams, tiek jų šeimoms. Juos nuolat sekė saugumo taryba. Tačiau nepaisant šių
grėsmių ir problemų, su kuriomis buvo susiduriama, Romana Orlikowska-Wrońska niekada neatsisakė ginti žmonių
politiniuose teismuose.
Romana Orlikowska-Wrońska

Ji siekė paviešinti politines bylas už Lenkijos ribų. Ji siųsdavo pranešimus apie areštuotus ir sulaikytus asmenis organizacijai
„Amnesty International“, įsikūrusiai Londone. Nuo 1989 m. ji dirbo organizacijos „Amnesty International“ Lenkijos
skyriuje, kurį ji įsteigė ir įregistravo su kitais asmenimis. Vėliau ji kaip tarptautinės teisės srityje žinių turinti teisininkė
dalyvavo Australijos piliečio, kuris Australijoje dalyvavo dideliame pokario verslo sandoryje, ekstradicijos byloje.
Taip pat ji pasisakė Europos Žmogaus Teisių Teisme, kur ji atstovavo Lenkijos „MS Jan Heweliusz“ kelto katastrofos
Baltijos jūroje nukentėjusių asmenų šeimoms. Teismo procesas baigėsi sėkmingai. Dėl Teismo sprendimo buvo pakeisti
spragų turėję vietos baudžiamieji norminiai teisės aktai ir dėl to Romana Orlikowska-Wrońska buvo labai patenkinta.
2011–2015 m. ji buvo Valstybės tribunolo nare-teisėja. 2011 m. už savo išskirtines paslaugas vykdant demokratinę
pertvarką Lenkijoje, pasiekimus valstybei, visuomenei ir profesinius pasiekimus bei žinių apie Lenkijos dabartinę istoriją
skatinimą Lenkijos Prezidentas ją apdovanojo „Polonia Restituta“ ordino kavalieriaus kryžiumi. Ji vis dar dalyvauja
Lenkijoje nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, iškeltos opozicijos partijų politikams. Jos profesinis kredo skamba
taip: baudžiamosiose bylose advokato pareiga yra ne tik apginti kaltinamąjį, bet ir ginti plačiai suprantamas žmogaus
teises ir demokratiško baudžiamojo proceso nuostatas. Ji reikalauja, kad šių nuostatų būtų laikomasi ne tik teisme,
bet ir įrodinėjant teismo nepriklausomumą pastaraisiais metais Lenkijos teismuose. Ji yra sektinas pavyzdys jauniems
teisininkams, ji įrodė, kad galima dirbti drąsiai ir tuo pačiu laikytis aukščiausių profesinių standartų.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) kartu su Europos advokatūrų federacija (FBE) Lisabonoje
surengs konferenciją, kurioje dalyvaus narės advokatūros ir teisininkų draugijos ir teisininkai iš visos Europos. Šis
renginys bus tarsi forumas, kuriame bus aptartas savireguliavimas ir kokybė teisininko profesijoje ir vyks diskusijos
dalyvaujant Europos Komisijai po Direktyvos dėl proporcingumo, kurioje (ex-ante) analizuojama naujų profesinių
normų proporcingumo sistema nacionaliniu lygmeniu ir iššūkiai, kurie atsiras dėl teisininkų reguliavimo, priėmimo.
Atsižvelgiant į tyrimus, kuriuos Komisija pradėjo dėl galimų paslaugų kokybės vertinimo priemonių, šis klausimas yra
ypač svarbus Europos advokatūroms. Vyks kelios apskritojo stalo diskusijos su ekspertais, profesoriais, teisininkais ir
ekonomistais (žr. pridėtą programą). Taip pat bus nagrinėjama geriausia praktika ir kokybės valdymo sistemos, kurias
įdiegė kai kurios advokatūros ir teisininkų draugijos, dalyvaujant Kvebeko advokatūros kokybės inspektoriui, kuris
reguliariai tikrina teisininkų darbą kontorose. Šis renginys bus organizuojamas advokatūroms ir teisininkų draugijoms,
o per jas ir visiems Europos teisininkams, kurie nori garantuoti piliečių teises gauti kokybiškas teisines paslaugas
laikantis teisininkų etikos taisyklių.
Programą galima rasti čia.
Norėdami gauti daugiau informacijos ir užsiregistruoti, susisiekite su Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos
(CCBE) sekretore el. paštu event@ccbe.eu

NAUJIENOS TRUMPAI
Lapkričio 8 d. Gruzijos advokatūra surengs 7-ąją Tarptautinę advokatų konferenciją, skirtą 100-osioms Gruzijos
advokatūros metinėms. Konferencijos metu didžiausias dėmesys bus skiriamas Advokatūrų asociacijų ir teisininkų
draugijų vaidmeniui veiksmingai vykdant teisingumą ir bus skaitomi Europos Tarybos ekspertų pranešimai apie
Europos standartus bei Advokatūrų vadovų pranešimai apie šalių perspektyvas šiose srityse:
• Pagrindiniai teisininko profesijos ir profesinių sąjungų nepriklausomumo aspektai;
• Veiksmingo advokatūrų, teisėjų ir prokurorų bendradarbiavimo svarba ir būdai;
• Ryšys tarp advokatų naudojimosi socialiniais tinklais ir jų etinių įsipareigojimų saviraiškos laisvės kontekste.
Konferencija truks vieną dieną ir po oficialios konferencijos dalies vyks oficiali ceremonija ir priėmimas, kuri
bus puiki proga svečiams iš kitų šalių susipažinti su Gruzijos kultūra ir tradicijomis.
Su konferencija susijusią informaciją galite rasti šioje svetainėje https://www.tbilisiconference.com/

ARTĖJANTYS RENGINIAI
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

