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Srpanj – Kolovoz 2019.

Novi parlament

Između 23. i 26. svibnja 2019. više od 400 milijuna europskih građana izabralo je 751 člana Europskog parlamenta, a na 
izborima je sudjelovalo ukupno 50,62 posto birača (42,6 %  izašlih birača 2014. godine).

Najveća promjena u sastavu Europskog parlamenta u odnosu na prethodne izbore održane 2014. godine je to što su birači 
napustili dvije glavne političke skupine (EPP i S&D) glasajući za podijeljeniji parlament, s liberalima na čelu, nakon kojih 
slijede ultra-desničarske stranke i Zeleni.

Ako bolje pogledamo rezultate, EPP i S&D su izgubili najviše mandata, 34 odnosno 31. Oni su ipak i dalje najveće političke 
skupine unutar Parlamenta, EPP ima 182 zastupnika a S&D 154.

Liberali, čija politička skupina se sada zove « Renew Europe » ; osvojila je izbore zalažući se za napredak, te tako postali 
treća najveća politička skupina u Parlamentu.

Drugi najveći napredak ostvarila je novo oformljena ultra-desničarska skupina, nazvana « Identitet i demokracija » (ID), koja 
je naslijedila ENF. Općenito, stranke ultra-desnice ili euroskeptika imat će puno veću težinu u raspravama u Parlamentu 
nego što je to dosada bio slučaj, što će vjerojatno dovesti do toga da će se neke odluke teže donositi.

Drugi aspekt koji će vjerojatno također utjecati na zakonodavni program Europskog parlamenta  su dodatna 22 zastupnička 
mandata koje su osvojili Zeleni, što pokazuje sve veću zabrinutost europskih građana u vezi klimatskih promjena i njihovih 
posljedica.

Za više informacija o općim rezultatima izbora za Europski parlament, molimo vas da posjetite web stranicu : https://
election-results.eu/
Što se tiče predsjednika komisija Europskog parlamenta EPP sada u svojim redovima ima sedam predsjednika, S&D pet, RE 
četiri, Zeleni dva, ECR dva i GUE/NGL jednog, dok ID nema ni predsjednika ni dopredsjednika u komisijama, zbog zahtjeva 
glavnih politčkih skupina da se poštuje “cordon sanitaire”

Za više informacija o sastavu komisija Europskog parlamenta, molimo vas da pogledate na poveznici: https://www.
europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs

REZULTATI EU IZBORA 2019.

 | POSEBNO IZDANJE :  
Rezultati EU izbora 2019.

 | Zajednička konferencija  CCBE-a i FBE-a : « 
Samoregulacija & kvaliteta odvjetništva » - 25. 
listopada 2019. u Lisabonu

 | Konferencija CCBE-a : « Modernizacija 
europskog trgovačkog prava » - 27. studenoga 
2019. u Bruxellesu

 | Hrvatska odvjetnička komora dodijelila Plaketu 
dr. Ivo Politeo prvom dopredsjedniku CCBE-a 
Ranku Pelicariću

 | Sastanak triju odvjetničkih komora 2019.
 | G7 odvjetnika u Parizu
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Ključni položaji u EU-u u 2019.

Predsjednica Europske komisije – Ursula von der Leyen
Rođena u Bruxellesu, Ursula von der Leyen je doktorica medicine, njemačka političarka, i članica 
Kršćansko-demokratske unije Njemačke (CDU) od 1990. Tijekom svoje političke karijere, bila je savezna 
ministrica za obitelj, starije osobe, žene i mladež, savezna ministrica rada i socijalne skrbi kao i prva 
njemačka ministrica obrane. Ona je jedina ministrica koja je bez prekida u kabinetu Angele Merkel 
od kako je ona postala kancelarka 2005. godine.

Kada ju je Europsko vijeće nominiralo, to je bilo iznenađenje jer ona nije sudjelovala u izbornoj kampanji 
i nije bila smatrana Spitzenkandidatom koje su izabrale političke stranke za mjesto predsjednika 
Komisije, kao što je to bio slučaj tijekom izbora 2014. godine.

Predsjednik Europskog parlamenta – David Maria Sassoli
Rođen u Firenzi, David Maria Sassoli diplomirao je političke znanosti i dugo godina je gradio novinarsku 
karijeru. Godine 2009. postao je član Europskog parlamenta za talijansku Demokratsku stranku (PD – 
stranka lijevog centra) i bio je kandidat koji je dobio najveći broj glasova na izborima u središnjoj Italiji.

Predsjednik Europskog vijeća  - Charles Michel
Rođen u belgijskom Namuru, Charles Michel diplomirao je pravo i postao odvjetnik pri Odvjetničkoj 
komori Bruxellesa. Sa 16 godina započeo je svoju političku karijeru kada se pridružio frankofonoj 
liberalnoj stranci Mouvement Reformateur (MR). Izvršavao je funkcije ministra unutarnjih poslova 
valonske vlade i belgijskog ministra suradnje. Charles Michel je i bivši belgijski premijer (2014.-2018.) 
i bit će na toj funkciji sve do ustanovljenja nove savezne vlade, ili do 1. prosinca 2019. kada započinje 
njegov mandat predsjednika Europskog vijeća.

Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku /
dopredsjednik Komisije (kandidat) – Josep Borrell
Rođen u španjolskom La Poble de Segur, Josep Borrell posjeduje  diplomu iz aeronautičkog inženjerstva, 
primjenjene matematike a također je i doktor ekonomskih znanosti. On je također katalanski političar 
i član Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE). Nakon što je izvršavao više različitih položaja u 
španjolskoj vladi – uklučujući i glavnog tajnika za proračun (1982.-1984.), državnog tajnika za financije 
(1991.-1996.) i ministra javnih radova, telekomunikacija, transporta i okoliša (1991.-1996) – postao je 
član Europskog parlamenta, gdje je izvršavao funkciju predsjednika te institucije od 2004. do 2007. 
godine.

Predsjednica Europske središnje banke (kandidatkinja) – Christine Lagarde
Rođena u Parizu, Christine Lagarde je diplomirala socijalno pravo, radničko pravo, engleski i političke 
znanosti. Primljena je u Parišku odvjetničku komoru 1981. godine i radila kao odvjetnica u uglednom 
međunarodnom odvjetničkom uredu. Zatim je bila na funkciji francuske ministrice vanjske trgovine, 
ministrice poljoprivrede i ribarstva, te ministrice financija i gospodarstva. Ona je 2011. imenovana 
jedanaestom glavnom direktoricom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i na toj funkciji je 
bila dva mandata.

Grafički prikaz preuzet s  web stranice : https://election-results.eu/tools/comparative-tool/
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Što slijedi dalje?

Nakon što su izabrali Davida Mariu Sassolija za predsjednika Europskog parlamenta i Ursulu von der Leyen za predsjednicu 
Europske komisije, Parlament još mora potvrditi nominaciju Josepa Borela na mjesto Visokog povjerenika Europske unije 
za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Christine Lagarde na mjesto predsjednice Europske središnje banke. Parlament 
će morati potvrditi i predloženi sastav nove Europske komisije i kandidate koje je predložila svaka država članica, uz 
konzultacije s novom predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Nova Komisija, kao i Visoki predstavnik 
Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te predsjednica Europske središnje banke službeno će preuzeti svoje funkcije 
1. studenoga 2019.

Konferencija će biti prilika da se sudionici podsjete na važnu ulogu samoreguliranja neovisnosti odvjetničke profesije i bit 
će prilika da se govori o interakciji između regulacije i kvalitete unutar profesije :

• Kako građanima zajamčiti visoku kvalitetu pravnih usluga ?

• Kako se može na najbolji način zaštiti njihov interes ?

• Kako se može odgovoriti na njihove pravne potrebe i istodobno jamčiti odgovarajuća pravila ?

Konferencija će se posebno baviti nedavno usvojenom Direktivom 2018/958 o testu proporcionalanosti prije usvajanja 
nove regulative profesije i njezine primjene unutar odvjetničke profesije u Europi :

• Kako se može zajamčiti neovisnost odvjetnika kao i odgovarajuća uloga odvjetničkih komora u obrani i zaštiti građana ?

• Do koje mjere će se promijeniti uloga odvjetničkih komora i kako će se promijeniti lepeza pravila za odvjetnike ?

Rasprave će dati uvid u različite perspektive (odvjetničke komore, pravni stručnjaci, europske institucije, akademici, 
potrošači itd.) o tome kako najbolje odgovoriti na pravne potrebe građana i poboljšati pristup pravdi za sve.

Za daljnje informacije molimo Vas da se javite tajništvu CCBE-a na event@ccbe.eu.

ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA CCBE-A I FBE-A : ”SAMOREGULACIJA  & KVALITETA 
ODVJETNIŠTVA” – 25. LISTOPADA 2019. U LISABONU
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Kada :  27. studenoga 2019. – od 9 do 16,30 sati

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

Za daljnje informacije molimo Vas da se javite tajništvu 
CCBE-a na event@ccbe.eu.

Na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, predstavnici civilnog društva, uključujući i odvjetničkih 
organizacija i sindikalnih pokreta pozvani su da komentiraju teme dnevnog reda sastanka skupine G 7 koji je održan u 
kolovozu 2019. u Biarritzu.

Vijeće odvjetničkih komora Francuske bilo je domaćin odvjetničkih organizacija zemalja članica G7 na sastanku održanom 
11. i 12. srpnja u Parizu kako bi uskladili svoj primjedbe. CCBE je bio pozvan da sudjeluje u tome, a to je bila prigoda da  
G7 čuje i glasove odvjetničkih komora europskih zemalja koje nisu dio skupine G7.

Zajedno s kolegama iz skupine G7, CCBE je istaknuo važnost temeljnih vrijednosti odvjetničke profesije, koje se posebno 
odnose na pravnu državu i zaštitu ljudskih prava. Iznesene primjedbe odnosile su se i na borbu protiv nejednakosti i 
promoviranje pristupa pravdi, zaštite okoliša, jačanja odgovornosti u poslovnom svijetu, očuvanja vladavine prava i prava 
na pravično suđenje, kao i prilike i prijetnje koje se pojavljuju vezano uz digitalizaciju i umjetnu inteligenciju.

CCBE je na sastanku predstavljao treći dopresjednik James MacGuill. Događaj je bio dobro organiziran i bio je prilika da 
politički i društveni čelnici saslušaju i 
budu upozoreni na važne zabrinutosti 
vezane uz odvjetničku profesiju.

CCBE vas poziva na konferenciju o nedavnim legislativnim promjenama te o budućnosti europskog trgovačkog prava. Na 
konferenciji će sudjelovati predstavnici odvjetničkih komora Bruxellesa (francuskog i nizozemskog govornog  područja) a 
Odbor CCBE-a za trgovačko zakonodavstvo dat će znanstvenu podršku.

U središtu rasprava bit će sljedeće teme :

• prekogranična spajanja, podjele i konverzije

• digitalizacija trgovačkih zakona

• upravljanje tvrtkama i trajni održivi razvoj

• buduće  politike EU-a

Što je postignuto u zakonodavstvu vezanom uz trgovačko pravo u Europi ?

Što je na tom polju već primjenjeno?

Što funkcionira u praksi i što nije djelotvorno ?

Što još treba učiniti?

Hrvatska odvjetnička komora je na svojoj godišnjoj Skupštini održanoj 6. 
srpnja 2019.  dodijelila Plaketu dr. Ivo Politeo prvom dopredsjedniku CCBE-a 
Ranku Pelicariću i predsjedniku Slovenske odvjetničke komore Romanu 
Završeku. Plakete im je uručio predsjednik HOK-a Josip Šurjak. Plaketa dr. Ivo 
Politeo, koja nosi ime po jednom od najuglednijih hrvatskih odvjetnika koji je, 
između ostaloga, 1954. pripremio Kodeks odvjetničke etike za Međunarodnu 
uniju odvjetnika, najviše je odličje koje HOK dodjeljuje odvjetnicima. Ranko 
Pelicarić je aktivno uključen u rad HOK-a od 1978., kada je počeo raditi kao 
odvjetnički vježbenik. Tijekom godina obašao je brojne dužnosti u HOK-u te 
bio predsjednik HOK-a od 2000 do 2006. godine. Tijekom svoje odvjetničke 
karijere, Ranko Pelicarić je u potpunosti ispunio uvjete za dodjelu plakete 
dr. Ivo Politeo s obzirom da odvjetništvo ne smatra samo profesijom već i 
načinom razmišljanja i života.

Svake godine, CCBE se sastaje s predstavnicima Svekineske odvjetničke asocijacije (ACLA) i Japanske federacije odvjetničkih 
komora (JFBA). Sastanak je ove godine održan u Portu, rodnom gradu predsjednika CCBE-a.

Ovi sastanci pružaju mogućnost za razmjenu općih iskustava vezanih uz organizaciju, regulaciju i percepciju odvjetničke 
profesije u Kini, Japanu i Europi, kao i razmjenu iskustava vezanih uz položaj odvjetništva i utjecaj inovacija na odvjetništvo. 
Svaka organizacija također daje i pregled prošlogodišnjeg djelovanja, razvoja i uspjeha.

Središnji dio ovogodišnjeg sastanka odnosio se na sljedeće teme : neovisnost odvjetnika i očuvanje neovisnosti (CCBE 
je tu predstavio i Europsku konvenciju o odvjetničkoj profesiji), pravo na pristup odvjetniku u kaznenim postupcima, 
kvalitetu odvjetničkih usluga, i na kraju etičke apsekte alata za automatizirano donošenje odluka i aplikacije (temeljene 
na kompleksnim algoritmima i umjetnoj inteligenciji) posebice u pravnim poljima.

Prezentacije i razmjena mišljenja bila su kao i uvijek fascinantna i na visokoj razini. Dodatne rasprave pokazale su da, 
usprkos očitim razlikama u pravnoj praksi i kulturi, odvjetništvo koje su predstavile tri organizacije dijeli slične vrijednosti 
i načela kada se govori o opisu odvjetničkih zadaća u njihovom odnosu sa strankama, sudovima i vlastima.

To je glavna dodana vrijednost ovih sastanaka triju odvjetničkih komora: razmjena iskustava i dobre prakse, otkrivanje 
ranih upozorenja na potencijalne izazove  i prilike, učenje jednih od drugih, i pronalaženje onoga što na ujedinjuje usred 
svega onoga što nas razdvaja.

SASTANAK TRIJU ODVJETNIČKIH KOMORA 2019.KONFERENCIJA CCBE-A : ”MODERNIZACIJA EUROPSKOG TRGOVAČKOG PRAVA” 
– 27. STUDENOGA 2019. U BRUXELLESU

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA DODIJELILA PLAKETU DR. IVO POLITEO 
PRVOM DOPREDSJEDNIKU CCBE-A RANKU PELICARIĆU

ODVJETNIČKI G7 U PARIZU
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13. rujna 2019.  Stalni odbor- Kopenhagen

24. listopada 2019.    Stalni odbor - Lisabon

25. listopada 2019  Zajednička konferencija CCBE-a i FBE-a o 
samouregulaciji i kvaliteti odvjetništva – Lisabon

6.-10. studenoga 2019.  Međunarodni kongres UIA-e - Luxembourg

27. studenoga 2019.  Konferencija CCBE-a o modernizacijij europskog 
trgovačkog prava  - Bruxelles

29. studenoga 2019.  Plenarna sjednica  - Bruxelles

 Z Gruzijska odvjetnička komora, Odvjetnička komora 
Hong Konga i Europsko udruženje odvjetnika održat će 
6. i 7. rujna 2019. u Tbilisiju Međunarodni pravni forum. 
Forum će biti posvećen inicijativi « One Belt, One Road 
«  i bit će izvanredna prilika za raspravu o pravnim 
aspektima kao i prilika za razgovore o ulaganjima i 
trgovini koji su dio ove incijative. Cilj foruma je da 
privuče veliki broj predstavnika odvjetničke i poslovne 
zajednice iz zemalja uključenih u inicijativu « One 
Belt, One Road » kako bi se sudionicima dala prilika 
da prošire svoje profesionalne mreže i stvore nove  
poslovne veze. Forum će trajati dan i pol a uključuje 
i gala večeru i vinsku turu koja će biti izvrsna prilika 
za strane goste da iskuse gruzijsku kulturu i tradiciju. 
Za detalje i informacije o prijavama, molimo posjetite 
web stranicu : www.tbilisilegalforum.com.  

 Z Vidimo se u Luxembourgu!

Odvjetnička komora Luxembourga bit će domaćin 
Međunarodnog kongresa UIA-e 2019. i sa 
zadovoljstvom će vas tom prigodom pozdraviti u gradu 
Luxembourgu od 6. do 10. studenoga 2019.

UIA nudi odvjetnicima mogućnost razmjene različitih 
perspektiva i iskustava s kolegama iz svih krajeva 
svijeta.

Sudionici će tijekom plenarnih sjednica razgovarati o 
sljedećim temama: inovacija i zakoni, europski zakoni 
i institucije, poslovna i ljudska prava, nasilje prema 
ženama.

Osim toga, organizirat će se i 40 radnih sastanaka koji 
će biti podijeljeni u manje radne skupine. Sudionici će 
imati priliku proširiti svoje znanje u brojnim različitim 
pravnim poljima: obiteljskom pravu, pravu robotike, 
međunarodnom kaznenom pravu i pravu u području 
umjetnosti, i još brojnim drugim poljima.

Ove radne skupine vodit će gotovo 300 međunarodnih 
govornika. Neki od sastanaka bit će simultano 
prevođeni na francuski, engleski i španjolski kako bi 
se na taj način omogućilo što većem broju odvjetnika 
sudjelovanje u raspravama i u radu radnih skupina.

Osim toga, moće ćete uživati i u prigodama za poslovne 
i ležerne susrete, te u društvenim aktivnostima – 
ceremonijama, sportskim aktivnostima, turističkim 
aktivnostima – kako biste i na taj način proširili svoju 
poslovnu mrežu.

#UIALuxembourg

Program

Newsletter o glavnim temama i posebnim sjednicama

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

VIJESTI UKRATKO

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