– Uporaba odločb Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice pred
slovenskimi sodišči (pregled novejše sodne prakse)
– Zunanja trgovinska politika Evropske unije (pogled v zakulisje sklepanj mednarodnih
trgovinskih sporazumov)
– Okrogla miza: Varstvo zasebnosti v dobi interneta (s posebnim poudarkom na sodbi
Sodišča Evropske unije v zadevi Google Spain in Google in sodbi Evropskega sodišča za
človekove pravice v zadevi Delfi AS proti Estoniji)

12. DNEVI EVROPSKEGA
PRAVA
Organizator

Partnerji

Dnevi evropskega prava bodo tudi letos potekali na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Predvideni so kot celodnevni dogodek, ki se bo odvijal v četrtek 20. novembra. Posvečen bo
trem tematskim sklopom, ki so ob 10.-obletnici članstva v Evropski uniji posebej pomembni in

zanimivi za Slovenijo: prvič, uporabi prava EU in EKČP v sodni praksi slovenskih sodišč,
drugič, vlogi Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU pri pogajanjih glede
trgovinskih sporazumov Evropske unije s tretjimi državami, in tretjič, varstvu zasebnosti v
dobi interneta, o čemer bo potekala razprava na okrogli mizi. V tem okviru bo potekala tudi
razprava o posledicah sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Google Spain in Google in sodbe
Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Delfi AS proti Estoniji, na pravico do
zasebnosti.
Glede na ekonomske razmere v Sloveniji bo konferenca tudi letos brezplačna. Potekala bo v
Modri predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno pa vas prosimo, da zaradi
lažje izvedbe dogodka pošljete e-mail, da se nameravate dogodka udeležiti, na elektronski naslov
dnevi2014@gmail.com. Prosimo vas tudi, da v njem navedete ime, priimek, telefon in, če ste
zaposleni, tudi institucijo za katero delate.
Jezika konference sta slovenščina in angleščina.

Se vidimo!

ČETRTEK, 20. NOVEMBRA 2014
9.00–9.30

Prihod in registracija udeležencev

9.30–9.45

Pozdravna nagovora
Prof. dr. Miha Juhart, Dekan Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani
Mag. Danijel Ramšak, direktor Inštituta za evropske
študije

I.
9.45–12.15

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE IN
EVROPSKO SODIŠČE ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE

VPLIV SODNE PRAKSE SEU IN ESČP NA
NACIONALNO PRAVO
Sodišče Evropske unije (SEU) in Evropsko sodišče za
človekove pravice (ESČP) pomembno vplivata na
uporabo prava pred slovenskimi sodišči.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v nedavnih

odločitvah postavilo podrobnejša merila v zvezi s
predložitvijo vprašanj za predhodno odločanje,
Vrhovno sodišče pa je v par zadevah SEU predložilo
vprašanja za predhodno odločanje. Ti trendi kažejo na
tem področju na pozitivne premike, ki jih je vsekakor
treba pozdravit, a so na tem področju še odprte
priložnosti za izboljšave. Sekcija bo obravnavala tudi
uporabo prava EU pred drugimi slovenskimi sodišči.
V sekciji bo podan tudi kritičen pogled na uporabo
sodne prakse ESČP pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije.
Moderator: Doc. dr. Jorg Sladič,
odvetnik, docent na Pravni fakulteti
Univerze v Mariboru
Doc. dr. Jorg Sladič, odvetnik, docent
na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru
Pregled nedavnih odločb Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v zvezi z
uporabo prava Evropske unije
Dr. Rok Čeferin, odvetnik
Izbrane odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije in Evropskega
sodišča za človekove pravice
Janja Roblek, predsednica Okrožnega
sodišča v Kranju in predsednica
Slovenskega sodniškega društva
Vpliv sodne prakse Sodišča Evropske
unije in Evropskega sodišča za človekove
pravice na delo slovenskih sodnikov
12.15 – 13.30

Odmor

13.30 – 16.00

II.

EVROPSKI PARLAMENT,
SVET EVROPSKE UNIJE IN
EVROPSKA KOMISIJA

TRGOVINSKI SPORAZUMI EVROPSKE
UNIJE S TRETJIMI DRŽAVAMI - POGLED V
ZAKULISJE POGAJANJ
(Sekcija bo potekala v angleščini)
Evropska

unija

je

z

16.5-odstotnim

deležem

svetovnega uvoza in izvoza največja svetovna
trgovinska sila. Trgovinska politika je v izključni
pristojnosti EU. Evropska komisija se v imenu EU
pogaja o trgovinskih sporazumih. Mandat oblikuje
Svet EU, ki mora ob koncu pogajanj sprejeti sklep o
sklenitvi in dovoliti podpis, nato pa mora sporazum
ratificirati Evropski parlament. K številnim
bilateralnim, regionalnim in plurateralnim pogajanjem
je precej pripomogla dolgotrajna gospodarska kriza in
zastoj multilateralnih trgovinskih pogajanj v Svetovni
trgovinski organizaciji v okviru t. i. razvojne agende
iz Dohe. Trgovinsko-naložbeni sporazum med EU in
ZDA (TTIP) bo največji trgovinski dogovor v
trgovinski zgodovini. Kljub temu se v Sloveniji o
njem praktično (še) ne govori.
Moderatorka: Urša Pondelek, svetovalka, odbor za
mednarodno trgovino, Evropski parlament
Urša Pondelek, svetovalka, odbor za mednarodno
trgovino, Evropski parlament
Trgovinska politika EU v praksi institucij EU pet let
po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Kje smo? S kom
se pogajamo?
Niccolò Rinaldi, posebni svetovalec, Evropski
parlament, poslanec (2009-2014)
Vloga nacionalnih vlad, parlamentov in civilne družbe
pri sklepanju trgovinskih sporazumov EU: lekcije in
priporočila za prihodnost
Lutz Guellner, Evropska komisija, GD za
mednarodno trgovino, namestnik vodje enote za
informacije, komunikacijo in civilno družbo
Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo med
Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike
(TTIP): priložnosti in izzivi
15.30-16.00

Diskusija

16.00 – 16.30

Odmor

16.30 – 17.00

Rok Pavlin, prodajni zastopnik, Taxfinlex
Predstavitev TAXFINLEXA

17.00 – 17.30

Gregor Zagozda, urednik pravnih vsebin, Ius
Software

Predstavitev IUS INFA
17.30 – 18.00

Odmor

18.00 – 19.30
III. OKROGLA MIZA:
VARSTVO ZASEBNOSTI V DOBI INTERNETA
Z razvojem interneta postaja vse bolj pomembno vprašanje varovanja
pravice do zasebnosti. Diskusija na okrogli mizi bo potekala glede
varovanja osebnih podatkov in drugih pravic na internetu. Udeleženci
okrogle mize bodo komentirali tudi sodbo velikega senata Sodišča
Evropske unije v zadevi Google Spain in Google, in sodbo
Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Delfi As proti
Estoniji.
Moderator: Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani, nekdanji podpredsednik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Udeleženci okrogle mize:
Dr. Marko Ilešič, sodnik na Sodišču Evropske unije
Prof. dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik na Evropskem sodišču za
človekove pravice
Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu
Prof. dr. Rainer Arnold, Pravna fakulteta Univerze v Regensburgu
(nastop bo potekal v angleščini)

Nataša Pirc
pooblaščenka

19.30

Musar,

odvetnica,

nekdanja

informacijska

Mag. Danijel Ramšak, direktor Inštituta za
evropske študije
Konec konference in napoved 13. Dnevov
evropskega prava

* Vabljeni predavatelji.
Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

