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Evropský den advokátů (ELD) je akcí, která zvyšuje povědomí o společných hodnotách advokátů, jejich zásadním přínosu do 
systému spravedlnosti a jejich roli při obraně a prosazování principů právního státu. Koná se každoročně 25. října 2018, ve 
stejný den jako se slaví Evropský den justice. Tématem letošního Evropského dne advokátů bude “Proč záleží na advokátech: 
Obrana ochránců právního státu”. 

Ročník 2018 vnese pohled do problematiky narůstajících útoků na advokátní profesi a potřeby tento problém řešit, aby se advokáti 
mohli věnovat své povinnosti ochránců právního státu. Advokáti sehrávají zásadní roli při prosazování principů právního státu - 
ujímají se iniciativy v situacích, kdy dochází k protiprávnímu jednání a chrání práva občanů. Advokáti jsou nicméně celosvětově 
stále častěji terčem závažných útoků, a to i v evropských zemích. Tyto útoky zahrnují vyhrožování, sledování, obtěžování, a 
dokonce i vraždění.

Taková situace hluboce zasahuje společnost, jelikož občané nemusejí mít přístup k náležité ochraně svých práv. Všem advokátů by 
mělo být umožněno vykonávat svou profesi beze strachu z odvety, překážek, zastrašování či jakýchkoliv dalších neoprávněných 
zásahů. Rada evropských advokátních komor (CCBE) a další organizace evropských advokátů a advokátní komory velmi aktivně 
poskytují podporu advokátům, jež jsou v ohrožení. Činnost CCBE v souvislosti s obranou ochránců (advokáti – ochránci právního 
státu) zahrnuje každoroční udělování ceny CCBE za lidská práva. Tato cena je udělována významným advokátům či advokátním 
organizacím, které prokázaly mimořádné nasazení a oddanost při prosazování základních hodnot. Je založena na aktivitách v 
oblasti lidských práv: oslovování vnitrostátních orgánů v případech porušování práv advokátů, zvyšování povědomí na unijní a 
mezinárodní úrovni ohledně advokátů, kteří jsou oběťmi porušování lidských práv atd.

V této souvislosti je důležitou iniciativou, jež byla podpořena CCBE, návrh na přijetí Evropské úmluvy o advokátní profesi. 
Stávající vnitrostátní a evropské nástroje týkající se advokátní profese jsou nezávazné. Závazný nástroj zajišťující ochranu role 
advokátů, a skrze ně práva občanů, by představoval významný krok kupředu v oblasti ochrany lidských práv a právního státu.

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2018 – „PROČ ZÁLEŽÍ NA ADVOKÁTECH: OBRANA 
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Dne 27. srpna ustanovil prezident CCBE pracovní skupinu pro revizi stanov, která má za úkol projít stanovy CCBE a přizpůsobit 
je aktuálním potřebám. Paní Anna Birgitte Gammeljord z Dánska byla jmenována předsedkyní této pracovní skupiny, zástupcem 
CCBE bude Simone Cuomo, jež v CCBE působí jako právní poradce. Členy pracovní skupiny jsou:

• Marcella Prunbauer – Rakousko
• Dirk Van Gerven – Belgie 
• Evangelos Tsouroulis – Řecko 
• Marco Vianello – Itálie
• Hans Vogels – Nizozemsko

Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo v lednu 2018 v tomto ohledu doporučení. Očekává se, že Výbor ministrů Rady 
Evropy rozhodne o této záležitosti začátkem roku 2019. CCBE již vyjádřila svůj názor na význam Evropské úmluvy o advokátní 
profesi ve svém stanovisku, které  naleznete v následujícím odkazu.

Co mohou občané očekávat od Evropského dne advokátů?

V rámci Evropského dne advokátů připravují advokátní komory z celé Evropy, stejně jako jednotlivci či skupiny spolupracující 
s komorami (členové, soudy, právnické fakulty, studenti, mládežnické skupiny a komunitní organizace), tematické publikace a 
organizují aktivity za účelem zvýšení povědomí občanů ohledně role advokátů při prosazování principů právního státu.

Vybízíme tudíž členské advokátní komory CCBE k pořádání akcí, publikaci vzdělávacích materiálů a uspořádání programů k propagaci 
Evropského dne advokátů. Tato událost je otevřena všem, kteří se zajímají o právní stát a úlohu advokátů při ochraně občanů. 

Řada informací o Evropském dni advokátů je dostupných on-line na webových stránkách CCBE.

CCBE Vás zve k účasti na Evropském dni advokátů 25. října 2018. Pokud byste se chtěli k této akci vyjádřit na sociálních sítích, 
prosím připojte hashtag #EuropeanLawyersDay ke svým příspěvkům, abyste se propojili v rámci této akce s ostatními!

Chtěli byste vědět více o Evropském dni advokátů?

Pokud ano, kontaktujte prosím paní Paulu Garrido, vedoucí oddělení CCBE pro komunikaci a vnější vztahy na emailu garrido@
ccbe.eu.

Nadace evropských advokátů usiluje o založení 
komplexního a prokazatelně efektivního programu 
pro multilaterální výměnu advokátů v Evropě. 
Projekt multilaterální výměny advokátů, jenž je 
spolufinancován unijním justičním programem , byl 
zahájen s velkým očekáváním a nyní přináší výsledky, 
které prokazují jeho proveditelnost a úspěch. V prvním 
roce projektu (červenec 2017 – červenec 2018) bylo 
umožněno 33 advokátům ze 7 členských států EU 
pracovat v zahraničních hostujících institucích z právního 
sektoru, kteří v průměru ohodnotili svou zkušenost 4.8 
body z 5.

Program výměny rámcově funguje následujícím 
způsobem:

Advokátům, kteří prošli národním výběrovým řízením, je 
nabídnuto umístění v zahraničních hostujících institucích 
(advokátních komorách nebo advokátních kancelářích) 

dle jejich preferencí, profilu, jazykových a odborných znalostí. Během pracovní stáže, která trvá 10 pracovních dní, jsou účastníci 
programu pod odborným dohledem advokáta z hostující instituce, jenž zadává stážistům úkoly, předává jim informace týkající 

MULTILATERÁLNÍ VÝMĚNA ADVOKÁTŮ

CCBE REVIDUJE SVÉ STANOVY
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se národní legislativy a provádí je každodenní pracovní náplní. Některým stážistům je také umožněno zúčastnit se soudních 
slyšení, účastnit se konferencí a seminářů, navštívit národní instituce hostujícího státu a společenské akce k navazování kontaktů.

Kromě výborného hodnocení zdůrazňují stážisté advokáti i hostující instituce následující přidané hodnoty projektu: a) větší 
mobilita advokátů v rámci Evropy b) posílení znalostí zahraničních právních systémů c) upevnění přeshraničních sítí advokátů 
a advokátních kanceláří a d) podpora rozvoje evropské právní kultury.

Tyto snahy zde ale nekončí. Vzhledem k úspěšně fungujícímu mechanismu projektu připravuje Nadace evropských advokátů 
jeho pokračování, aby mohl větší počet advokátů využít zahraničních výměn k získání cenných znalostí a zkušeností.

Dosažení hlubšího a spravedlivějšího vnitřního trhu je jedna z deseti klíčových priorit Evropské komise, společně s vytvořením 
jednotného digitálního trhu. Strategie pro jednotný digitální trh z roku 2015 a Akční plán e-Government z roku 2016 dle 
Evropské komise vyzdvihly roli veřejné správy, kterou hraje při napomáhání společnostem v začátcích podnikání, elektronickém 
provozu a přeshraniční expanzi.

V návaznosti na tento trend vydala Komise dne 25. dubna 2018 dva návrhy, které jsou součástí „balíčku práva obchodních 
společností“  : (1) návrh směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení 
obchodních společností a (2) návrh směrnice, kterou se mění směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v 
právu obchodních společností.

CCBE aktivně sleduje a analyzuje návrhy Komise. Dne 26. 
června 2018 byly přijaty v rámci zasedání Stálého výboru CCBE 
2 dokumenty s připomínkami k návrhům Komise.

V prvním návrhu si Komise přeje zavést společné řešení na úrovni 
EU co se týče přeshraniční přeměny a rozdělení a aktualizovat 
stávající pravidla ohledně přeshraniční fúze. Z pohledu Komise 
by obchodní společnosti měly být schopny účinně vykonávat 
své právo usazování, tj. provést fúzi, rozdělení nebo přesun 
svého sídla z jednoho členského státu do jiného („přeměna“) 
bez nutnosti projít likvidací a ztrátou své právní subjektivity, 
jak bylo uznáno Soudním dvorem v rozsudku Polbud (C-106/16) 
z října 2017. Aby předešla potenciálnímu zneužívání, navrhuje 
Komise stanovení silných záruk za účelem ochrany práv a zájmů 
zaměstnanců, akcionářů a věřitelů a také aby zabránila užívání 
těchto procedur k zakládání vykonstruovaných uspořádání, 

včetně těch, jejichž cílem je dosažení neoprávněných daňových výhod.

Co se týče digitalizace, dle tiskové zprávy Komise umožňuje pouze 17 členských států plně elektronický zápis společnosti do 
obchodního rejstříku. Návrh Komise ohledně digitálních nástrojů v oblasti práva obchodních společností s sebou přináší převratné 
možnosti: společnosti budou moci provádět zápisy do rejstříku, zřizovat nové pobočky nebo předkládat dokumenty on-line 
ve všech členských státech. Tisková zpráva Komise uvádí, že „digitalizace zvyšuje efektivitu a hospodárnost postupu zakládání 
podniků“. Tato pravidla budou stimulovat růstový potenciál evropských společností zakládáním a provozováním online podniků.

CCBE uvítala tyto dva návrhy, jelikož si kladou za cíl usnadnit přeshraniční operace a modernizaci pravidel práva obchodních 
společností. Výbor CCBE pro právo obchodních společností nicméně tyto návrhy důkladně prozkoumal a shledává v nich právní 
nedostatky, které jsou rozsáhle komentovány v dokumentech přijatých CCBE.

Další kroky v souvislosti s legislativními návrhy Komise připadají dvěma spolu-zákonodárcům: Evropskému parlamentu (EP) a 
Radě EU, jíž v současnosti předsedá Rakousko. Obě instituce nyní čeká diskuze a vyjednávání o návrzích Evropské komise řádným 
legislativním postupem. Rada EU již své legislativní práce započala. Evropský parlament jmenoval dva zpravodaje, kteří mají za 
úkol vypracovat zprávu pro každý z návrhů, upravit je a připravit stanovisko pro první čtení.

CCBE sleduje tyto legislativní návrhy s velkým zájmem a sdílí své postřehy ve svých připomínkách, kde vyjádřila obavy advokátních 
komor a advokátů v oblasti stále narůstajícího digitálního prostředí v rámci práva obchodních společností.

NÁVRHY SMĚRNIC EVROPSKÉ KOMISE V OBLASTI PRÁVA OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ
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V době elektronických informací a narůstajícího využívání umělé inteligence podniká CCBE nezbytné kroky ke zlepšení 
povědomí advokátů a jejich vzdělávání v tomto ohledu. Dne 26. června 2018 se CCBE zúčastnila zasedání pracovní skupiny 
Rady EU pro e-Justici, na které zavítali odborníci z praxe kvůli připravovanému akčnímu plánu v oblasti evropské e-Justice 
(2019-2023), o němž se v současné době diskutuje a který by měl být přijat do konce letošního roku. Jakožto zainteresovaný 
subjekt byla CCBE vyzvána, aby navrhla projekty pro tento nový akční plán. Tento článek vysvětluje, proč je e-Justice důležitá 
pro advokáty, proč jsou advokáti důležití pro rozvoj e-Justice a popisuje projekty, které CCBE předložila pro účely 2019-2023 
akčního plánu v rámci e-Justice.

Uznávání zahraniční odborné přípravy advokátů (tj. školení, které evropští advokáti absolvovali v jiném členském státě 
než je ten, kde jsou zapsáni) je předmětem zájmu a diskuze Rady evropských advokátní komor (CCBE) a Výboru CCBE pro 
vzdělávání již několik let.

V únoru 2017 bylo podepsáno 40 evropskými advokátními komorami Memorandum o vzájemném uznávání přeshraničního 
celoživotního profesního vzdělávání advokátů. Signatáři memoranda odsouhlasili, že:

„Počet hodin nebo kreditů/ kurzů celoživotního vzdělávání, které získají advokáti zapsaní u komory členského státu, by měly 
být uznány v jejich domovských jurisdikcích, což jim pomůže naplnit požadavky na celoživotní vzdělávání, a to v souladu 
s národními, regionálními nebo místními pravidly a bez předsudků k národním, regionálním nebo místním hodnotícím 
systémům.“

Aby se mohlo přistoupit k následující fázi uznávání přeshraničního vzdělávání, musí být podniknuta další práce. V tomto ohledu 
je realizován Nadací evropských advokátů a Radou evropských advokátních komor projekt REFOTRA, jenž je financován za 
pomoci unijního justičního programu.

Projekt REFOTRA je rozčleněn do 3 navazujících etap, z nichž každá má důležitý záměr:

1. dokončit výzkum, jenž provedla CCBE v roce 2015 a 2016, na téma režimů povinného celoživotního vzdělávání za účelem 
plného porozumění současné situace vzájemného uznávání přeshraničního vzdělávání v členských státech EU;

2. vytvořit doporučení, jenž se budou zabývat principem automatického uznávání vzdělávání v jiném členském státě;

3. společně s advokátními komorami některých členských států EU zhodnotit, jak by takové uznávání vycházející z doporučení(ch) 
fungovalo.

V červnu 2018 uspořádal hlavní tým projektu REFOTRA své první zasedání. Tým momentálně pracuje na dotazníku, o němž 
se bude diskutovat během dalšího zasedání Výboru pro vzdělávání v září. Dotazník bude následně rozeslán delegacím CCBE k 
připomínkám.

E-JUSTICE: ÉRA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ

PROJEKT REFOTRA
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Je e-Justice pro advokáty důležitá?

Pokud je náležitě organizována, digitalizace soudních řízení je pro advokáty velmi významná, jelikož může zlepšit přístup jejich 
klientů ke spravedlnosti, rovněž lepší a rychlejší spravedlnosti, a umožňuje odborníkům v oblasti práva efektivněji organizovat 
svou práci. Nicméně pro advokáty mohou zároveň vznikat právní důsledky při využívání elektronické komunikace s přeshraničními 
soudy, např. co se týče etických otázek, ochrany osobních údajů, profesní odpovědnosti, důkazních pravidel atd. Z těchto důvodu 
je nezbytné, aby byli advokáti školeni k bezpečnému a efektivnímu užívání systémů e-Justice.

Jsou advokáti relevantní pro e-Justici?

Nejenom že je e-Justice důležitým nástrojem pro advokáty, ale advokáti jsou významnými aktéry v rámci vývoje systému 
e-Justice. Tito odborníci jsou jedněmi ze stěžejních uživatelů aplikací e-Justice. Jako takoví mohou sdílet své zájmy a relevantní 
informace: systém elektronického soudnictví musí být bezpečný a zaručovat rovné podmínky pro všechny strany. Rovněž musí 
poskytovat advokátům a jejich klientům stejná procesní práva jako papírové systémy.

E-justice musí dále také brát v potaz etické a zákonné povinnosti advokátů. Nové technologie mají již nyní velký dopad na 
advokátní profesi – máme on-line adresáře advokátů a platformy právních služeb, jako jsou aplikace vytvořené advokátními 
komorami v řadě členských států. CCBE předkládá, v souvislosti s neustále rostoucí sférou systému elektronického soudnictví, 
několik projektů v rámci Programu na období 2019-2023.

Návrhy projektů CCBE v rámci Programu e-Justice 2019-2023

Během zasedání pracovní skupiny e-Justice Rady Evropské unie dne 26. června, CCBE předložila čtyři návrhy projektů v rámci 
Programu e-Justice 2019-2023. Jeden z návrhů se zabývá rozvojem řešení interoperability na evropské úrovni pro identifikaci 
advokátů a ověření jejich působení (včetně ověřování platnosti odborného osvědčení advokátů) v rámci elektronických 
přeshraničních soudních řízení. Aby mohli advokáti efektivně chránit a zastupovat práva svých klientů v přeshraničních situacích, 
advokáti by měli být schopni elektronicky komunikovat se soudními orgány. V tomto ohledu je pro soudní orgány nezbytná 
možnost ověření identity a působení advokáta, jenž je usazen v jiném členském státě. Identifikační systémy však byly vytvořeny 
na národní úrovni. Vytvoření systému přeshraničního ověřování identity a role advokáta by umožnilo zavedení přímého 
přeshraničního elektronického doručování písemností mezi soudními orgány a advokáty a advokáti by tak získali elektronický 
přístup ke spisům v jiném členském státě. V návaznosti na úspěšné ověřování prostřednictvím vyhledávače Find-A-Lawyer 2  v 
určitých případech využití platformy e-Codex by tato infrastruktura mohla poskytovat spolehlivé a včasné informace vycházející 
přímo z databází advokátních komor jednotlivých členských států (ty jsou jedinými orgány, které mohou rozhodovat o tom, zda 
někdo může být advokátem).

Druhý projekt, jenž CCBE přednesla se zaměřuje na přístup advokátů k elektronickým důkazům a jejich výměnu. Cílem tohoto 
projektu je umožnit advokátům snadný přístup a výměnu elektronických důkazů s ostatními advokáty a orgány na národní a 
evropské úrovni. CCBE sleduje vývoj v oblasti elektronických důkazů (e-Evidence) a zapojuje se do důležitých diskuzí na toto 
téma. Důkazem takové činnosti je kulatý stůl CCBE věnovaný elektronickým důkazům, který se konal na půdě Evropského 
parlamentu dne 28. června, o němž se můžete dočíst v našem červnovém newsletteru.

CCBE také navrhla vypracování doporučení a instrukcí k využívání umělé inteligence (AI) v soudní oblasti ve spolupráci s relevantními 
aktéry. Tato doporučení by se stala příručkou pro advokáty ohledně využívání a zavádění umělé inteligence a s ní souvisejícími 
etickými a profesními dopady. CCBE organizuje konferenci v Lille na téma umělá inteligence a lidská spravedlnost v pátek 30. 
listopadu, o níž se můžete dozvědět více od Pauly Garrido, z oddělení CCBE pro komunikaci, na e-mailu garrido@ccbe.eu.

Vzhledem k dopadu, který má evropský portál e-Justice a umělá inteligence v oblasti právních služeb, pokládá CCBE za velmi 
přínosné vzdělávací programy pro advokáty, které by se touto tematikou zabývaly, především programy k digitalizaci právních 
postupů a soudních řízení. Advokátní komory by za účelem prosazování osvědčených postupů v oblasti elektronických informací 
vytvořily vzdělávací program a uspořádaly by pro advokáty deseti až dvacetidenní workshopy.

Projekty e-Justice zmíněné v tomto článku představují návrhy, které CCBE přednesla v rámci pracovní skupiny Rady EU. CCBE 
tak podniká důležité kroky, aby podpořila zájmy advokátů a jejich klientů v oblasti e-Justice a ke zvýšení povědomí o této 
problematice v čase, kdy rapidně roste význam nových technologií a kdy advokáti hrají důležitou roli klíčových justičních aktérů.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO73/EN_newsletter_73.pdf
mailto:garrido@ccbe.eu


• Amicus curiae zpráva CCBE na podporu žalované strany v případu Microsoft proti Irsku (leden 2018)

• Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci o doručování písemností a dokazování v civilních a obchodních věcech (26/02/2018)  

• Doporučení CCBE k bezplatné právní pomoci (23/03/2018)  

• Společné stanovisko CCBE a FBE k právnímu státu a principu vzájemného uznávání (18/05/2018) 

• Předběžné připomínky CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o 
zrušení směrnice 2009/22/ES (18/05/2018)  

• Výklad principů a pravidel CCBE Charty základních principů evropské advokátní profese, Etický kodex evropských advokátů 
a Vzorový etický kodex (18/05/2018)

• Připomínky CCBE k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze 
a rozdělení (29/06/2018)  

• Připomínky CCBE k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů 
a postupů v právu obchodních společností (29/06/2018)  

• Připomínky CCBE k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (29/06/2018)

• Připomínky CCBE k návrhu o změnách upravujících Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (29/06/2018)

• Předběžné připomínky CCBE k návrhu nařízení Komise o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické 
důkazy v trestních věcech (29/06/2018)

• Příručka CCBE pro advokáty k užívání právních online platforem (29/06/2018)

5-07/09/2018  Valné shromáždění Evropského právního institutu (ELI) – Riga

05-07/09/2018 Soutěž mladých advokátů – Trevír

14/09/2018  Zasedání Stálého výboru – Brusel

12/10/2018  Konference na téma odpovědnosti volených představitelů a jejich spolupracovníků, 
srovnávací právo (b.cambier@cambieravocats.be)  – Brusel

19/10/2018  Zasedání Stálého výboru– Brusel

25/10/2018  Evropský den advokátů

28-29/10/2018 Zasedání L5– Porto

STANOVISKA A PŘÍRUČKY, KTERÉ BYLY PŘIJATY V OBDOBÍ  
LEDEN – SRPEN 2018

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180119_Brief-of-the-CCBE-as-amicus-curiae-in-support-of-respondent-in-Microsoft-Ireland-Case.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20180226_CCBE-Response-to-the-Public-Consultation-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180323_CCBE-Recommendations-on-legal-aid.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-the-principle-of-mutual-recognition.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-the-protection-of-persons-reporting-on-breaches-of-Union-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20180629_CCBE-comments-on-the-draft-text-of-the-amendments-to-Protocol-No-3-on-the-Statute-of-the-Court-of-Justice-of-the-European-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendations/EN_DEON_20180629_CCBE-Guide-on-lawyers-use-of-online-legal-platforms.pdf
mailto:b.cambier@cambieravocats.be
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