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Brussels Agenda

Ukazał się kwietniowy numer Brussels Agenda, miesięcznika wydawanego przez
wspólne Biuro Przedstawicielskie Law Society of England & Wales w Brukseli. Biuro
zostało otwarte w roku 1991 celem reprezentowania w Unii Europejskiej jednej z
angielskich profesji prawniczych: solicitors, jak też udzielania jej wszechstronnej
pomocy i informacji w zakresie zagadnień prawa europejskiego. W roku 1994 do
Biura dołączyło Law Society of Scotland, a w roku 2000 – Law Society of Northern
Ireland. Law Society of England & Wales reprezentuje interesy około 100 000 soli-
citors z całej Wielkiej Brytanii.

Od momentu otwarcia Biura Przedstawicielskiego NRA w Brukseli oba biura na-
wiązały bliską współpracę, m.in. dzięki życzliwej postawie Pani June O’Keeffe stają-
cej na czele Biura Law Society of England & Wales.

Miesięcznik Brussels Agenda jest rozpowszechniany wśród pracowników Komisji
Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego, jak też prawników z Wielkiej
Brytanii i innych krajów Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu jest dostarczany do
Biura NRA w Brukseli.

Numer kwietniowy Brussels Agenda zawiera wiele interesujących dla prawnika
informacji, z których najważniejsze wymienione są poniżej.

W części dotyczącej wykonywania zawodu, znajduje się notatka zatytułowana
„Law Society wita prawników z krajów przystępujących do UE”, w której podano
informację o spotkaniu Prezydenta Law Society Petera Williamsona w dniu 15 mar-
ca 2004 w Londynie z prawnikami z krajów akcesyjnych, przedstawicielami stowa-
rzyszeń prawniczych i ambasad z tychże krajów. Na spotkaniu mówiono o m.in. o
tym, jak po 1 maja 2004 prawnicy z nowych krajów członkowskich Unii będą mo-
gli praktykować w państwach Unii Europejskiej na podstawie dyrektyw: 77/249 i
98/5.

W dalszej części numeru omówione zostały prace Parlamentu Europejskiego, w
którym drugiemu czytaniu poddany został projekt Dyrektywy dotyczącej prawa
obywateli Unii (a więc już i nas) do swobodnego przemieszczania się i zamieszki-
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wania na terytoriach krajów członkowskich Unii. Dyrektywa ta ma zastąpić istnieją-
ce obecnie dwa Rozporządzenia i dziewięć różnych Dyrektyw.

Na stronie poświęconej aktualnościom Law Society zawarto informację o zakoń-
czeniu finansowanego z funduszy unijnych wspólnego programu Law Society, ad-
wokatury czeskiej i hiszpańskiej dotyczącego stosowania poręczenia majątkowego
w sprawach karnych. Wkład w ten program miała też adwokatura polska przedsta-
wiając informacje o funkcjonowaniu tej instytucji w polskim prawie.

Na ostatniej stronie numeru, w stałej rubryce „Punkt widzenia” zamieszczony
został artykuł wiceprezesa NRA adw. Wojciecha Hermelińskiego omawiający stan
przygotowań polskiej adwokatury do przystąpienia do Unii Europejskiej, jak też
przedstawiający ostatnie polskie uregulowania prawne, w tym niekorzystne dla
adwokatów, jak np. zmiana przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy,
zmuszająca adwokatów do składania doniesień na swoich klientów. Autor podsu-
mowuje artykuł stwierdzeniem, że obchodzona niedawno 85 rocznica adwokatury
jest dobrą prognozą przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.
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