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Listy do redakcji

Akademia Prawa Europejskiego
Program Otwarty konferencje i szkolenia
z zakresu prawa europejskiego w 2003 r.

W 1992 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego została założona Akademia Prawa Eu-
ropejskiego z siedzibą w Trewirze. Jej celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej,
stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie implementacji i stosowania
prawa europejskiego. Przedsięwzięcia podejmowane przez Akademię adresowane są do
wszystkich prawników zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej jak i z państw
kandydujących do UE.

Spotkania – szkolenia i konferencje – organizowane są w ramach Programu Otwartego
(Open Program) i w ogromnej większości odbywają się w Centrum Kongresowym Akademii
w Trewirze.

Tematyka spotkań zaplanowanych na 2003 r. obejmuje m.in.: prawo rolne i rybołów-
stwa, prawo spółek, prawo konkurencji, ochrony konkurentów, prawo karne, prawo ochro-
ny środowiska, usług finansowych, podstawowe wolności, wspólnotowe prawo instytucjo-
nalne, współpracę sądową w sprawach cywilnych, prawo pracy i prawo socjalne, prawo
prywatne oraz procedury przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Akademia oferuje cztery rodzaje szkoleń:
1. Kursy wprowadzające (Introductory Courses) – są przeznaczone dla osób mających

znikomą wiedzę na temat prawa europejskiego.
2. Kursy na poziomie średniozaawansowanym (Intermediate Courses).
3. Kursy uzupełniające (Follow-up Courses) – wymagają wcześniejszej wiedzy na temat

wspólnotowego prawa instytucjonalnego. Są to kursy z zakresu postępowania przed Euro-
pejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

4. Kursy językowe (Language Courses) – są to tygodniowe kursy angielskiej terminologii
prawniczej.

Jeśli chodzi o organizowane przez Akademię konferencje, to ich tematyka uzależniona
jest od aktualnych zmian w prawie wspólnotowym. Organizowane są m.in. seminaria dla
praktyków (Seminars for Practicioners), które mają nie tylko charakter informacyjny, ale sta-
nowią także forum dyskusji o kierunkach zmian w prawie wspólnotowym i najnowszych
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Komunikaty

orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także spotkania ekspertów
(Expert Meetings) zajmujących się bardzo już szczegółowymi kwestiami wspólnotowej poli-
tyki legislacyjnej.

Uczestnictwo w kursach jest płatne. Dzięki temu, że w styczniu 2001 r. Polska stała się
pełnoprawnym członkiem Akademii m.in. polskim prawnikom poniżej 30 roku życia przy-
sługuje 50% zniżka.

Aby umożliwić obywatelom państw kandydujących do UE łatwiejszy dostęp do spotkań
organizowanych przez Akademię stworzono Program Stypendialny im. Petera Caesara. Po-
moc finansowa z Programu obejmuje pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwatero-
wania, opłat konferencyjnych, a także dietę. O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie
obywatele państw kandydujących do UE, będący prawnikami i władający biegle minimum
jednym z trzech języków roboczych Akademii, tj. angielskim, niemieckim lub francuskim.
W przypadku stypendiów z Programu Peter Caesar nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wiek
uczestników.

Wszelkich informacji na temat szkoleń jak i Programu Stypendialnego im. Petera Caesara
udziela sekretariat Akademii (Academy of European Law in Trier, Metzer Allee 4, D-54295
Trier, tel. +49 651 9 37 370) oraz można znaleźć je na stronie internetowej www.era.int.


