Ewa Stawicka
Sesja Plenarna CCBE, Bruksela 24-25
maja 2002 r.
Palestra 46/7-8(535-536), 162-163

2002

Sympozja, konferencje

Holandia: ................................ 8 000 adwokatów; 3 000 aplikantów
Portugalia ................................ 19 000 adwokatów; 5 500 aplikantów
Szwajcaria ............................... 7 500 łącznie adwokatów i aplikantów

Ewa Stawicka
Sesja Plenarna CCBE
Bruksela, 24-25 maja 2002 r.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Stanisław Rymar, przewodniczył
polskiej delegacji biorącej udział w kolejnej sesji plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej. Jak wiadomo, zgodnie z ustaleniami
poczynionymi kilka lat temu na forum tej organizacji, Polska jest w niej reprezentowana (na statusie członka-obserwatora) zarówno przez adwokatów, jak i przez
radców prawnych, a wraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego
przedstawiciel jednej z korporacji naprzemiennie obejmuje przewodnictwo delegacji. W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych brała udział w brukselskich
obradach r.pr. Maria Ślązak, Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali zaś ponadto: jej wiceprezes adw. Wojciech Hermeliński oraz adw. Ewa Stawicka.
Tak jak przed każdą sesją plenarną (a odbywają się one dwa razy do roku), wcześniej zwołane zostały posiedzenia stałych komisji pracujących w ramach CCBE. Obrady każdej z nich były – jak zwykle – podsumowaniem pracy ostatnich miesięcy i
zarazem przygotowaniem do przedstawienia ich plonu na forum całej organizacji.
Rozkład pracy owych komisji doskonale obrazuje aktualne centra zainteresowań
Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej. Szczególną – z naszego punktu widzenia – pozycję wśród nich zajmuje wciąż Komitet PECO, którego
cele działania w ostatnim czasie (zwłaszcza odkąd przewodnictwo w nim objął adw.
dr Karel Èermák, do niedawna prezes Czeskiej Izby Adwokackiej) w znaczący sposób
przesunęły się w kierunku udzielania pomocy krajom Europy Wschodniej i Południowej, zwłaszcza byłym republikom Związku Radzieckiego oraz państwom powstałym
w wyniku rozpadu dawnej Jugosławii. Komitet PECO nawiązał bliską w tym zakresie
współpracę z Komisją Praw Człowieka CCBE, a także z Radą Europy.
Obrady stałych komisji oraz sesji plenarnej poświęcone były kolejno następującym zagadnieniom:
• europejskiemu prawu konkurencji
• wnioskom płynącym z niedawnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie znanej pod skrótem NOVA I1
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• stanowi sprawy NOVA II (której istotą jest m.in. kwestia dopuszczalnych metod ustalania wynagrodzeń adwokackich w świetle reguł konkurencji)
• problemom dostępu do wymiaru sprawiedliwości (między innymi projektowi
unijnej dyrektywy na ten temat)
• przygotowaniom do uchwalenia dyrektywy, która całościowo uregulowałaby
tzw. ADR (skrót od ang. Alternative Dispute Resolution, czyli pozasądowe sposoby
rozwiązywania sporów)
• propozycjom Komisji Europejskiej utworzenia ponadpaństwowego systemu
uznawania niektórych rodzajów cywilnych orzeczeń sądowych
• projektowi dyrektywy porządkującej w jednym europejskim akcie prawnym
zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
• programowi CCBE włączenia się w zapobieganie przestępczości zorganizowanej, procederowi „prania brudnych pieniędzy” i zjawiskom korupcyjnym
• projektom regulacji europejskich dotyczących zakresu niezależności firm audytorskich
• niektórym aspektom ochrony praw człowieka
• projektowi powołania Międzynarodowego Sądu Karnego (przygotowanemu
przez IBA)
• stanowi implementacji w poszczególnych państwach dyrektywy zwanej
„osiedleńczą”
• relacji z projektów realizowanych przez Komitet PECO
• stanowi przygotowań Komisji Europejskiej do wprowadzenia w życie ustaleń
układu GATS 20002
• kontaktom CCBE z ETS oraz z Sądem Pierwszej Instancji
• nowym technikom w pracy prawników (w szczególności elektronicznemu
świadczeniu usług)
• projektom wspólnych ramowych rozwiązań w zakresie prawa spółek
• próbom wypracowania wspólnych europejskich standardów kształcenia adwokatów i modelu obowiązkowego permanentnego dokształcania.
Nie doczekały się głosowania projekty zmian wzorcowego kodeksu etyki CCBE –
można się spodziewać, że jego nowelizacja będzie miała miejsce w grudniu 2002 r.
Ponieważ posiedzenia tzw. Stałego Komitetu (Standing Committee) CCBE oraz
Komitetu PECO odbywają się w każdym roku kalendarzowym kilkakrotnie częściej
niż sesje plenarne całej organizacji, od kilku lat ustalił się zwyczaj, że jedno z takich
posiedzeń ma charakter wyjazdowy i wyznaczane jest na terenie jednego z państwobserwatorów. W roku 2001 były to Czechy, w bieżącym roku – Słowacja, na rok
2003 natomiast zostało wstępnie zaplanowane spotkanie w Polsce.

Ewa Stawicka
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Dokładniejsze informacje na ten temat są pod adresem internetowym http://guardian.co.nk/globalisation/story.
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