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Marcowe posiedzenie Komitetu 
Sterującego CCBE
26 marca odbyło się posiedzenie on-line Komitetu Sterującego CCBE, podczas którego 
Anabela Pedroso, portugalska Sekretarz Stanu ds. sprawiedliwości, wygłosiła 
przemówienie inauguracyjne na temat cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w UE.

Po wyjaśnieniu znaczenia i wyzwań związanych z cyfryzacją, 
zarówno w dzisiejszym świecie, jak i w kontekście pandemii, 
Anabela Pedroso przypomniała, że wspólna praca wszystkich 
podmiotów działających w wymiarze sprawiedliwości, takich jak 
sędziowie i prawnicy, ma fundamentalne znaczenie dla naszych 
demokratycznych systemów. Sekretarz Stanu przedstawiła 
program portugalskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 
dotyczący wymiaru sprawiedliwości i cyfryzacji. Zwróciła uwagę 
na cel, jakim jest promowanie odporności, efektywności oraz 
innowacyjności systemu sądowniczego, przede wszystkim dzięki 
postawieniu w centrum jego zainteresowania ludzi. Podkreśliła 
wspólne cele CCBE i portugalskiej prezydencji, w szczególności w 
zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ochrony państwa 
prawa. Anabela Pedroso wyjaśniła, że priorytetem prezydencji 
portugalskiej jest, aby w ramach procesu cyfryzacji wymiaru 
sprawiedliwości w centrum jego uwagi znaleźli się ludzie. Oprócz 
tego prezydencja będzie nadal promować spójność technologiczną 
i wzmocnienie interoperacyjności systemów krajowych, zwłaszcza 
poprzez negocjacje w sprawie systemu e-CODEX. Według 

Anabeli Pedroso jednym z głównych wyzwań cyfryzacji w kontekście osiągnięcia celu “sprawiedliwości dla wszystkich” jest 
wykorzystywanie możliwości technologicznych w sposób, który nikogo nie wyklucza, podejście oparte na wizji wykraczającej 
poza wymóg natychmiastowości, oraz zagwarantowanie godności i możliwości dla wszystkich.

Anabela Pedroso, portugalska Sekretarz Stanu ds. sprawiedliwości
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CCBE przyjęła stanowisko dotyczące propozycji 
rozporządzenia w sprawie skomputeryzowanego systemu 
łączności w zakresie transgranicznych postępowań 
cywilnych i karnych (system e-CODEX) oraz zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1726 (“propozycja e-CODEX”). 
Jako członek konsorcjum zarządzającego obecnie systemem 
e-CODEX CCBE z dużym zadowoleniem przyjmuje tę 
propozycję, która tworzy podstawy prawne systemu e-CODEX 
i powierza kwestie jego operacyjnego zarządzania organizacji 
eu-LISA. W dokumencie CCBE przedstawia uwagi dotyczące 
warunków działania punktów dostępu e-CODEX, podkreślając, 
że propozycja nie zawiera jasnych i konkretnych przepisów 
dotyczących warunków funkcjonowania tych punktów. Nie 
określa ona również warunków finansowania podmiotów 
prowadzących punkty dostępu e-CODEX. Ponadto CCBE z 
zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie przedstawicieli 
zawodów prawniczych i zainteresowanych stron w zarządzanie 
i kierowanie systemem. Propozycja wymaga jednak 
doprecyzowania jeżeli chodzi o warunki oraz efektywność 
tego, tak niezbędnego, zaangażowania. Ponadto CCBE prosi o 
wyjaśnienia, w jaki sposób proponowana struktura zarządzania 

systemem e-CODEX pozwoli skutecznie zapewnić niezawisłość 
sądownictwa w praktyce. W rzeczy samej zapewnienie 
niezawisłości może wymagać określenia w rozporządzeniu 
znacznie bardziej rygorystycznych wymogów. I wreszcie, CCBE 
stoi na stanowisku, że rozwiązania zawarte w propozycji są 
nieadekwatne z punktu widzenia ochrony praw podstawowych. 
Należy zatem zamieścić w niej wyraźne odniesienia do 
możliwości stosowania Karty praw podstawowych UE.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego przyjęto dokumenty dotyczące stanowisk w 
następujących sprawach:

Stanowisko CCBE w sprawie propozycji dotyczącej systemu e-CODEX 

Uwagi CCBE na temat Komunikatu w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w 
UE 

CCBE przyjęła uwagi do Komunikatu, 
przedstawionego przez Komisję 
Europejską w grudniu 2020 roku. 
CCBE apeluje o skuteczne stosowanie 
rozporządzenia eIDAS, ponieważ wiele 
organów krajowych odmawia weryfikacji 
podpisów elektronicznych pochodzących 
z innego państwa członkowskiego. 
W celu zagwarantowania pewności 
prawnej w całej UE CCBE wskazuje 
na konieczność wprowadzenia 
ogólnounijnych minimalnych standardów 
zapewniających, że krajowe systemy 
e-sprawiedliwości będą w stanie 
gwarantować prawo do rzetelnego 
procesu sądowego (zorganizowany 

monitoring krajowych systemów 
e-sprawiedliwości, opracowanie procesu 
testowania krajowych systemów 
e-sprawiedliwości). Jeżeli chodzi o 
wykorzystanie sztucznej inteligencji 
(AI) w wymiarze sprawiedliwości, 
CCBE podkreśla potrzebę utrzymania 
minimalnych zabezpieczeń i zasad w 
celu przeciwdziałania potencjalnym 
zagrożeniom i stronniczości (identyfikacja 
wykorzystania AI; niepowierzanie 
sędziowskich uprawnień decyzyjnych; 
możliwość weryfikacji wprowadzanych 
danych i sposobu rozumowania 
danego narzędzia AI; możliwość 
omówienia i zakwestionowania 
wyników wypracowanych przez AI; 

neutralność i obiektywność narzędzi 
AI). W odniesieniu do wykorzystania 
wideokonferencji, CCBE wzywa do 
opracowania unijnych obowiązkowych 
standardów minimalnych w zakresie 
rozwiązań technicznych, które należy 
wdrożyć w ramach wideokonferencji tak, 
aby zapewniały one możliwie najbardziej 
zbliżone do rzeczywistości wrażenia 
słuchowe, w tym pełną komunikację/
współdziałanie wszystkich stron 
postępowania z przesłuchiwaną osobą. 
Standardy te powinny również zapewniać 
ochronę tajemnicy zawodowej oraz 
poufność wymiany informacji między 
prawnikiem a klientem podczas sesji 
wideokonferencyjnej.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_EN_IT_CCBE-position-paper-on-the-e-CODEX-proposal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_EN_IT_CCBE-position-paper-on-the-e-CODEX-proposal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_EN_IT_CCBE-position-paper-on-the-e-CODEX-proposal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_EN_IT_CCBE-position-paper-on-the-e-CODEX-proposal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_EN_IT_CCBE-position-paper-on-the-e-CODEX-proposal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20210328_CCBE-comments-on-the-Communication-on-Digitalisation-of-justice-in-the-European-Union.pdf
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Uwagi te zostały przyjęte w następstwie Komunikatu Komisji “Zapewnienie sprawiedliwości w UE - europejska strategia 
szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na lata 2021-2024”, który został opublikowany 2 grudnia 2020. CCBE zawsze 
promowała wysokiej jakości szkolenia dla prawników, co zostało nawet podkreślone w Kodeksie Postępowania CCBE. Dlatego 
też CCBE z zadowoleniem przyjęła europejską strategię szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w celu zagwarantowania 
politycznego zaangażowania oraz zwrócenia uwagi na znaczenie regularnego rozwoju zawodowego osób zajmujących się 
profesjonalnie wymiarem sprawiedliwości, w tym prawników. CCBE wzywa UE do zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych na szkolenie prawników w celu zagwarantowania równego dostępu do możliwości szkoleniowych dla wszystkich 
osób wykonujących zawody prawnicze. Ambitny cel, jakim jest przeszkolenie do 2024 roku 15% prawników w zakresie zagadnień 
związanych z prawem Unii Europejskiej, jest niezwykle potrzebny, jednak można go będzie osiągnąć jedynie wówczas, jeżeli będą 
mu towarzyszyć odpowiednie środki finansowe oraz stosowne procedury ich pozyskiwania. W swoich uwagach CCBE porusza 
również kwestię trudności w gromadzeniu na potrzeby raportu rocznego danych dotyczących liczby przeszkolonych prawników.

Wkład CCBE do Sprawozdania na temat praworządności 2021

Uwagi CCBE na temat europejskiej strategii szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości 

Wkład  ten stanowi odpowiedź na 
zaproszenie Komisji Europejskiej i 
rozpoczęte konsultacje publiczne. W 
swoim przedłożeniu CCBE podkreśla 
najważniejsze zmiany i obawy w zakresie 
praworządności, związane z zawodami 
prawniczymi, zidentyfikowane przez 
jej członków, i wzywa do uznania 
niezależności przedstawicieli zawodów 
prawniczych i ich samorządów za 
niezbędny składnik niezależności 

systemów wymiaru sprawiedliwości 
i praworządności. Ponadto CCBE 
odniosła się do swojego oświadczenia 
w sprawie Sprawozdania na temat 
praworządności 2020, które zostało 
opublikowane w grudniu 2020 po 
intensywnych dyskusjach wewnętrznych 
i wymianie informacji w następstwie 
publikacji pierwszego rocznego 
Sprawozdania na temat praworządności.

Zarówno DSA, jak i DMA, zostały przedstawione przez Komisję Europejską w grudniu 2020 roku. Niektóre aspekty DSA są 
szczególnie interesujące dla przedstawicieli zawodów prawniczych, jak na przykład definicja “nielegalnych treści online”, która 
może również obejmować nieuprawnione wykonywanie zawodu prawnika. Zgodnie z propozycją, samorządy prawnicze zostałyby 
uznane za “podmioty zaufane”. Jeżeli chodzi o wdrożenie alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów, kodeks usług 
cyfrowych powinien zawierać bardziej dopracowane warunki jasnych oraz sprawiedliwych zasad postępowania i nie powinien 
pozbawiać stron możliwości bycia reprezentowanym lub wspomaganym przez prawnika. Ponadto CCBE podkreśla, że procedury 
określone w propozycji powinny skutecznie zapewniać ochronę tajemnicy zawodowej i prawa do rzetelnego procesu zanim 
propozycja zostanie przedłożona krajowym koordynatorom do spraw cyfryzacji i Komisji. CCBE stoi na stanowisku, że takie same 
gwarancje należy stosować wobec wszystkich pośredniczących usługodawców niezależnie od tego, czy są to małe, czy bardzo 
duże platformy internetowe, jak również niezależnie od tego, czy postępowanie jest prowadzone przez władze krajowe czy przez 
Komisję. Jeżeli chodzi o kodeks rynków cyfrowych, to CCBE wskazuje, że propozycja powinna stanowić, iż przed podjęciem 
ostatecznej decyzji Komisja powinna zapewnić przeprowadzenie sprawiedliwego i bezstronnego postępowania, łącznie z prawem 
zainteresowanych osób do wysłuchania oraz prawem dostępu do akt, przy równoczesnym poszanowaniu poufności, tajemnicy 
zawodowej i poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem, a także obowiązku podania istotnych powodów decyzji.

Więcej informacji na temat stanowiska CCBE można znaleźć tutaj.

Stanowisko CCBE w sprawie kodeksu usług cyfrowych (Digital Services Act - DSA) 
oraz kodeksu rynków cyfrowych (Digital Markets Acts - DMA) 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Position_papers/EN_TR_20210326_CCBE-comments-on-the-European-Judicial-Training-Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_RoL_20201217_CCBE-statement-on-the-Rule-of-Law-Report-2020.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_RoL_20201217_CCBE-statement-on-the-Rule-of-Law-Report-2020.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_RoL_20201217_CCBE-statement-on-the-Rule-of-Law-Report-2020.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/FUTURE/FUTURE_Position_papers/EN_Future_20210328_CCBE_position_paper_on_the_Digital_Services_Act.pdf


Juan Fernando López Aguilar, 
Przewodniczący Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych Parlamentu 
Europejskiego
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Podczas konferencji wysokiego szczebla “O e-prawo 
skoncentrowane na ludziach”, zorganizowanej w ramach 
portugalskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 
Prezydent CCBE, Margarete von Galen, poruszyła kwestię 
cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w Europie oraz roli 
przedstawicieli zawodów prawniczych. Podkreśliła ona, że 
wysiłki w zakresie cyfryzacji powinny koncentrować się na 
poprawie jakości systemów wymiaru sprawiedliwości, a nie być 
wprowadzane wyłącznie w celu uzyskania wzrostu wydajności 
lub oszczędności kosztów. Zaznaczyła również wagę dialogu 
strukturalnego i współpracy między wszystkimi podmiotami 
wymiaru sprawiedliwości, w tym przedstawicielami zawodów 
prawniczych. W tym celu zaproponowała utworzenie swojego 
rodzaju grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. cyfryzacji 
wymiaru sprawiedliwości i wykorzystania sztucznej inteligencji 
w wymiarze sprawiedliwości jako organu doradczego Komisji 
Europejskiej.

Z treścią jej wystąpienia można się zapoznać tutaj. 

Prezydent CCBE, Margarete von Galen, Pierwszy 
Wiceprezydent, James MacGuill i Sekretarz 
Generalny, Simone Cuomo, przeprowadzili 21 
kwietnia spotkanie on-line z Juanem Fernando 
Lópezem Aguilar, Przewodniczącym Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych Parlamentu 
Europejskiego (Komisja LIBE). Odbyli oni 
owocną wymianę poglądów na kilka tematów, 
w tym na temat Europolu, elektronicznych 

materiałów dowodowych (e-dowodów), 
europejskiego nakazu aresztowania, migracji/
azylu oraz praworządności, w szczególności 
w kontekście niezależności przedstawicieli 
zawodów prawniczych i ich samorządów. 
CCBE oczekuje kontynuacji tej współpracy 
i zamierza dzielić się swoimi sugestiami i 
stanowiskami dotyczącymi kilku ważnych 
spraw, którymi zajmuje się Komisja LIBE.

Konferencja wysokiego szczebla na 
temat e-sprawiedliwości

Spotkanie z przewodniczącym 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Parlamentu Europejskiego

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20210427_Speech_High-Level-Conference-For-a-People-centred-e-Justice.pdf
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9 marca 2021 r. odbyły się warsztaty CCBE na temat funduszy 
UE dostępnych dla przedstawicieli zawodów prawniczych i ich 
samorządów, w których wzięło udział ponad 100 uczestników 
reprezentujących różne samorządy prawnicze krajowego i 
lokalnego szczebla. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele 
Komisji Europejskiej pokazali kilka interesujących prezentacji na 
temat unijnego Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności (“Recovery and Resilience Facility - RRF)”, 
który jest kluczowym instrumentem wsparcia finansowego dla 
różnego rodzaju krajowych programów reform, w tym działań 
dotyczących cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, zarówno 
w kontekście krajowym, jak i transgranicznym. Prezentacje 
dotyczyły również programów Sprawiedliwość oraz 
Obywatelstwo, równość, prawa i wartości (CERV), a także 
otwartych zaproszeń w ramach programu Sprawiedliwość. 
Pełny zapis warsztatów oraz przedstawione prezentacje są 
dostępne na stronie internetowej CCBE.

Po sukcesie tych warsztatów 23 marca 2021 roku zorganizowano 
kolejne warsztaty w celu wewnętrznej wymiany doświadczeń 
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz zapewnienia 
członkom CCBE możliwości wymiany pomysłów dotyczących 

otwartych zaproszeń do składania wniosków o fundusze unijne, 
w tym na szkolenia przedstawicieli zawodów prawniczych. W 
trakcie warsztatów Naczelna Rada Adwokacka Hiszpanii i jej 
Fundacja przedstawiły prezentacje dotyczące doświadczeń 
w zakresie wnioskowania o środki unijne. Swoją prezentację 
pokazała również Fundacja Prawników Europejskich. Omówiono 
pomysły dotyczące przyszłych zaproszeń do składania 
wniosków w sprawie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości.

8 marca 2021 r. CCBE miała przyjemność być gospodarzem, wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników Kobiet (EWLA), 
wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.  Skupiono się podczas niego na temacie “Płeć a zawód prawnika - gdzie 
jesteśmy teraz, gdzie chcemy być i jak to osiągnąć?”  Wydarzenie, w którym udział wzięło 80 osób, okazało się wielkim sukcesem.  
Mające w jego ramach miejsce dyskusje były bardzo ożywione, wciągające i pouczające. CCBE z przyjemnością skoncentrowała 
swoją sesję panelową na temacie “Środki przeciwdziałania nierównowadze płci w krajowych samorządach i stowarzyszeniach 
prawniczych należących do CCBE”.  Sesja panelowa EWLA skupiła się na kwestii “Technologia prawna a przyszłości kobiet w 
prawie”. Po obydwu sesjach panelowych odbyły się otwarte dyskusje. Sukces tego wydarzenia pozwala mieć nadzieję, że w 2022 
r. będzie można zorganizować podobną imprezę.

Warsztaty CCBE na temat funduszy UE 
dostępnych dla przedstawicieli zawodów 
prawniczych i ich samorządów

Seminarium online CCBE/EWLA 
poświęcone płci i zawodom prawniczym

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=JUST2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword=
https://www.ccbe.eu/actions/events/
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Sytuacja na szczeblu Rady Europy 

31 marca 2021 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął 
“Studium wykonalności nowego, wiążącego lub 
niewiążącego, europejskiego instrumentu prawnego 
dotyczącego zawodu prawnika - możliwa wartość dodana 
i skuteczność”, a także “Sprawozdanie z 95. posiedzenia 
Europejskiego Komitetu ds. Współpracy Prawnej (CDCJ) 
zawierające projekt zakresu zadań Komitetu Ekspertów, 
którego rolą jest opracowanie projektu europejskiego 
instrumentu prawnego dotyczącego zawodu prawnika”.   
Decyzję podjętą przez Komitet Ministrów można znaleźć tutaj. 
Jeżeli chodzi o kolejne kroki, to Rada Europy będzie musiała 
przyjąć budżet komitetu ekspertów, który rozpocznie pracę 
w styczniu 2022 roku. W maju odbędzie się spotkanie Grupy 
Roboczej CCBE ds. konwencji europejskiej, którego celem 
będzie zorganizowanie przyszłych prac w tym zakresie. 

30. rocznica przyjęcia Podstawowych 
zasad ONZ dotyczących roli prawników
13 marca 2021 r. Prezydent CCBE, Margarete von Galen, zabrała 
głos na międzynarodowym sympozjum zorganizowanym przez 
Japońską Federację Stowarzyszeń Samorządów Prawniczych 
(JFBA), Międzynarodową Unię Adwokatów (UIA) oraz Japońską 
Grupę Narodową Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa 
Karnego (AIDP) w 30. rocznicę przyjęcia Podstawowych zasad 
ONZ dotyczących roli prawników. W swoim przemówieniu, 
podkreśliła ona znaczenie Podstawowych zasad ONZ dla 
zawodów prawniczych i szerzej dla praworządności. Następnie 
przedstawiła doświadczenia CCBE dotyczące stosowania 
Podstawowych zasad ONZ w ramach realizacji misji CCBE. Na 
koniec omówiła obecne wyzwania i sposoby poprawy sytuacji. 
W szczególności ponownie podkreśliła silne poparcie CCBE 
dla prac prowadzonych przez Radę Europy nad przyszłą 
europejską konwencją o zawodzie prawnika oraz to, że tego 
rodzaju szczególny i wiążący instrument jest niezbędny 
dla zachowania niezależności i integralności zarządzania 
wymiarem sprawiedliwości oraz dla praworządności.

Europejska konwencja o zawodzie prawnika

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E-add1.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E-add1.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E-add1.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E-add1.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E_final.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E_final.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E_final.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E_final.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/CDCJ-2020-8E_final.pdf
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1e9b2
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/European_Convention_Portal/20210313_MG-speech_JFBA-International-symposium.pdf
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14 kwietnia 2021 r. CCBE przyjęła stanowiska w sprawie dwóch propozycji dotyczących Nowego paktu w sprawie migracji i azylu: 
jedno dotyczące zmienionej propozycji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o 
ochronę międzynarodową w Unii, i drugie w sprawie propozycji dotyczącej rozporządzenia wprowadzającego kontrolę 
obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o rozporządzenie proceduralne (APR), CCBE z zadowoleniem przyjmuje zawarty w nim cel wprowadzenia wspólnej 
procedury azylowej opartej na usprawnionych i zharmonizowanych zasadach. Tym niemniej CCBE wyraża obawy dotyczące 
przyspieszonej procedury, zasady 20% i “bezpiecznych krajów” oraz procedury granicznej, w których przypadku CCBE podkreśla 
potrzebę zapewnienia skutecznych środków odwoławczych i ochrony sądowej, zwłaszcza poprzez efektywny dostęp do pomocy 
prawnej w trakcie całej procedury.

Jeżeli chodzi o rozporządzenie wprowadzające kontrolę, to pomimo faktu, że CCBE z zadowoleniem przyjmuje jego cel, jakim 
jest przyjęcie bardziej sprawiedliwej i sprawnej procedury azylowej, CCBE wyraża obawy związane z pełnym poszanowaniem 
podstawowych praw i wolności w dziedzinie ochrony międzynarodowej, wstępem na terytorium, terminami, zabezpieczeniami 
w stosunku do osób szczególnie narażonych, takich jak dzieci, a także podkreśla potrzebę zapewnienia w tym celu niezbędnych 
zabezpieczeń proceduralnych. W szczególności CCBE wyraża obawy związane z brakiem dostępu do informacji oraz dostępem 
do niezależnej pomocy prawnej i kontroli sądowej.

Migracja

Prawo karne
Prokuratura Europejska
31 marca CCBE odbyła niezwykle owocne spotkanie z 
przedstawicielami Urzędu Prokuratury Europejskiej (EPPO). W 
trakcie spotkania CCBE zaznaczyła, że oczekuje informacji 
zwrotnych od przedstawicieli zawodów prawniczych 
dotyczących problemów, z którymi spotykają się oni w związku 
z działalnością EPPO. Wymiana informacji okazała się niezwykle 
owocna i CCBE oczekuje na kolejne tego rodzaju kontakty z 
EPPO w przyszłości. Od wielu lat CCBE śledzi rozwój sytuacji 
dotyczącej utworzenia EPPO.  

W tym kontekście CCBE pozostaje w kontakcie z Komisją, 
której zgłaszała już kwestie dotyczące roli obrony i spraw z nią 
związanych.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20210414_CCBE-position-screening-procedure.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20210414_CCBE-position-screening-procedure.pdf
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Domniemanie niewinności
W marcu 2021 r. Agencja Praw Podstawowych (FRA) 
opublikowała Sprawozdanie na temat domniemania 
niewinności.  W trakcie prac nad Sprawozdaniem CCBE z 
zadowoleniem wymieniła szereg informacji z FRA. 31 marca 
2021 r. Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie z wdrażania 
dyrektywy w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów 
domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie 
w postępowaniu karnym. Komisja wyraża przekonanie, że 
generalnie rzecz biorąc dyrektywa wniosła wartość dodaną 
dla Unii Europejskiej poprzez podniesienie poziomu ochrony 
obywateli uczestniczących w postępowaniu karnym, zwłaszcza 
w niektórych państwach członkowskich, w których pewne 

aspekty domniemania niewinności nie były zapisane w 
ustawodawstwie krajowym. Tym niemniej w Sprawozdaniu 
podkreślono, że w niektórych państwach członkowskich 
wciąż istnieją trudności związane z kluczowymi przepisami 
dyrektywy. Dotyczy to w szczególności zakresu stosowania 
krajowych środków wdrażających dyrektywę oraz transpozycji 
przepisów dyrektywy dotyczących zakazu publicznego 
wskazywania winy i prawa do nieobciążania samego siebie. 
Kontynuacja postępowań w sprawach o naruszenia wszczętych 
w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy będzie dla 
Komisji sprawą priorytetową. W celu omówienia ustaleń Komisji 
CCBE przeprowadzi z nią w kwietniu wymianę informacji w tej 
sprawie.

Wejście w życie Protokołu nr 15 do 
Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka 
21 kwietnia 2021 r. Włochy złożyły dokument ratyfikacyjny 
Protokołu nr 15 zmieniającego Europejską konwencję o ochronie 
praw człowieka. Ratyfikacja ta spowoduje wejście w życie 
Protokołu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich 
Rady Europy z dniem 1 sierpnia 2021 r. Jedną z konsekwencji 
wejścia w życie Protokołu nr 15 będzie skrócenie terminu na 
złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z 6 do 4 miesięcy. Ofiary naruszeń praw człowieka będą więc 
musiały jak najszybciej kontaktować się ze swoimi prawnikami. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 

Reforma mechanizmu działania EKPC
W ramach kontynuacji prac Stałego Przedstawicielstwa CCBE 
przy ETPCz (PD STRAS) nad reformą mechanizmu działania 
EKPC, Przewodniczący PD STRAS, Piers Gardner, wziął 
udział w drugim posiedzeniu Grupy Redakcyjnej Rady Europy 
ds. wzmocnienia procesu wdrażania systemu Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka na szczeblu krajowym (DH-
SYSC-V) (od 29 do 31 marca 2021 r.) oraz w posiedzeniu Grupy 
Redakcyjnej ds. skutecznego rozpatrywania i rozstrzygania 
spraw dotyczących sporów międzypaństwowych (DH-SYSC-IV) 
(od 14 do 16 kwietnia 2021 r.). 

Wszystkie przyszłe oraz wcześniejsze prace PD STRAS w tym 
zakresie można znaleźć tutaj.

Stałe Przedstawicielstwo przy 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-presumption-of-innocence_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-presumption-of-innocence_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/italie-ratified-the-protocol-no-15-amending-the-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms
https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/?idC=537&Committee=Permanent%20Delegation%20to%20the%20European%20Court%20of%20Human%20Rights
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Międzynarodowe Wydarzenie Poświęcone 
Pamięci Ebru Timtik
5 kwietnia 2021 r., z okazji Dnia Prawnika w Turcji, Prezydent 
CCBE, Margarete von Galen, wystąpiła jako jeden z głównych 
mówców na Międzynarodowym Wydarzeniu Poświęconym 
Pamięci Ebru Timtik “Życie poświęcone walce”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Postępowych Prawników (Çağdaş 
Hukukçular Derneği). Na wydarzeniu tym zgromadziła się 
międzynarodowa społeczność prawnicza w celu uczczenia 
pamięci Ebru Timtik, która zmarła po 238-dniowym strajku 
głodowym domagając się sprawiedliwego procesu dla 
wszystkich osób, które cierpią z powodu niesprawiedliwości 
panującej w Turcji. W listopadzie 2020 r. CCBE przyznało Ebru 
Timtik pośmiertną Nagrodę Praw Człowieka. 

Pełny tekst przemówienia Prezydent CCBE można znaleźć 
tutaj. 

Prawa człowieka i środowisko
27 kwietnia 2021 r. Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka 
CCBE, Stefan von Raumer, wziął udział w warsztatach 
na temat “Środowisko, prawa człowieka i biznes: ramy 
rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska”, 
zorganizowanych przez Niemieckie Przewodnictwo Komitetu 
Ministrów we współpracy z Komitetem Sterującym ds. Praw 
Człowieka Rady Europy. Wydarzenie to miało miejsce tuż 
przed pierwszym posiedzeniem Grupy Redakcyjnej ds. praw 
człowieka i środowiska w dniach 28-30 kwietnia 2021 r., w 
którym przewodniczący Komisji Praw Człowieka CCBE, Stefan 
von Raumer, uczestniczył jako obserwator z ramienia CCBE. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Obrona obrońców
W marcu i kwietniu 2021 r. CCBE wysłała 18 pism i przyłączyła 
się do kilku inicjatyw wspierających zagrożonych prawników w 
Bahrajnie, na Białorusi, w Chinach, Kolumbii, Egipcie, Birmie, 
Filipinach, Tadżykistanie, Tajlandii, Turcji i Wenezueli. 

Wszystkie pisma CCBE wyrażające poparcie dla zagrożonych 
prawników oraz inne wspólne inicjatywy można znaleźć na 
portalu CCBE poświęconemu prawom człowieka “Defence 
of the defenders” (“Obrona obrońców”). 

CCBE wyraża szczególne zaniepokojenie 
sytuacją w następujących państwach:

Prawa człowieka

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_speech_20210405_Memorial-event-for-Ebru-Timtik.pdf
https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/environment-and-human-rights
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
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Kolumbia: 
Groźby śmierci pod 
adresem prawnika 
Sebastiána Escobara 
Uribe.

Wenezuela: 
Nękanie prawniczki 
Raquel Sánchez.

Bahrajn: 
Zawieszenie w prawie 
wykonywania zawodu 
prawnika Abdullaha Al-
Shamlawi’ego 

Białoruś: 
Pozbawienie prawa wykonywania 
zawodu prawników Mikhaila 
Kiryluka, Konstantsina Mikhela, 
Maksima Konana, Siarhieja 
Zikratskiego oraz Ludmiły Kazak. 
Ta ostatnia, po odebraniu jej 
prawa wykonywania zawodu, 
została aresztowana i skazana.

Chiny: 
Nękanie 
prawnika Jianga 
Tianyonga, dalsze 
przetrzymywanie w 
areszcie prawników 
Li Yuhana i Changa 
Weipinga oraz 
pozbawienie prawnika 
Rena Quanniu prawa 
wykonywania zawodu 
i rozwiązanie jego 
kancelarii prawnej.

Egipt: 
Dalsze przetrzymywanie 
w areszcie prawników 
Ezzata Ghoneima 
i Haythama 
Mohammadeina oraz 
dalsze przetrzymywanie 
i pogorszenie stanu 
zdrowia prawniczki Hody 
Abdelmoniem. Zarówno 
Haytham Mohammadein, 
jak i Hoda Abdelmoniem, 
zostali uhonorowani 
Nagrodą Praw Człowieka 
CCBE 2020.

Birma: 
Trwające 
prześladowania 
prawników w Birmie 
w następstwie 
wojskowego zamachu 
stanu. Wielu prawników 
zostało aresztowanych, 
co zmusiło innych do 
ukrywania się, aby 
uniknąć aresztowania.

Filipiny: 
Usiłowanie 
zabójstwa 
prawnika Angelo 
Karlo Guillena.

Turcja: 
Nękanie prawnika 
Öztürka Türkdoğana.

Tajlandia: 
Postępowanie w 
sprawie pozbawienia 
prawa wykonywania 
zawodu przeciwko 
prawnikowi Anonowi 
Nampha, członkowi 
organizacji Thai 
Lawyers for Human 
Rights (“Tajlandzcy 
prawnicy na rzecz 
praw człowieka”).

Tadżykistan: 
Zatrzymanie 
prawnika 
Abdulmajida 
Rizoeva.
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Porządek obrad

17 MAJA 2021

Posiedzenie G7

21 MAJA 2021

Sesja Plenarna CCBE on-line

14 CZERWCA 2021

Pierwsza edycja Międzynarodowego 
Dnia Rzetelnego Procesu oraz wręczenie 
Nagrody Ebru Timtik

25 CZERWCA 2021

Posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE 
on-line

W styczniu Trybunał Sprawiedliwości 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (Trybunał EFTA) 
rozpoczął konsultacje w sprawie 
“możliwości publikowania pisemnych 
uwag w sprawach dotyczących opinii 
doradczych”. CCBE przedstawiła 
odpowiedź w ramach Konsultacji. W 

swojej odpowiedzi CCBE z zadowoleniem 
odnotowuje, że Trybunał EFTA rozważa 
możliwość publikowania pisemnych 
uwag w sprawach dotyczących opinii 
doradczych. CCBE zgadza się, że jest 
to ważny krok w kierunku większej 
przejrzystości.  CCBE podniosła również 
szereg innych kwestii związanych z 
Konsultacjami. 

Stałe Przedstawicielstwo przy 
Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie Unii 
Europejskiej oraz Trybunale EFTA

Ukazała się książka pt. “Modernisation of European Company Law” (“Modernizacja 
europejskiego prawa spółek”) zawierająca główne prezentacje wygłoszone podczas 
konferencji CCBE “Modernizacja europejskiego prawa spółek” w dniu 27 listopada 
2019 r. Publikacja ta została przygotowana pod kierunkiem Przewodniczącego 
Komisji Prawa Spółek CCBE, Antigoniego Alexandropoulou. Swój wkład w tę 
pozycję wnieśli różni eksperci CCBE.   W książce przedstawiono i gruntownie 
przeanalizowano najnowsze zmiany legislacyjne oraz aktualne zagadnienia prawne z 
zakresu europejskiego prawa spółek, takie jak istotne aspekty i wyzwania związane 
z wdrożeniem nowej dyrektywy w sprawie mobilności oraz dyrektywy w sprawie 
cyfryzacji prawa spółek. Publikacja ta to głębsza analiza przyszłości unijnego 
prawa spółek, w szczególności w zakresie zrównoważonego ładu korporacyjnego, 
obowiązków członków organów zarządczych, spółek pozornych oraz ewentualnej 
harmonizacji przepisów regulujących funkcjonowanie grup kapitałowych w UE.  

Prawo spółek

mailto:ccbe%40ccbe.eu?subject=
https://www.ccbe.eu/
https://twitter.com/ccbeinfo
https://www.linkedin.com/company/conseil-des-barreaux-europ-ens-ccbe-?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/ccbeinfo/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/CCBETV
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20210305_CCBE-response-to-the-EFTA-Court-s-Consultation-on-the-possible-publication-of-Written-Observations-in-Advisory-Opinion-Cases.pdf
https://www.larcier.com/fr/modernisation-of-european-company-law-2021-9782802768685.html

