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Květnové Plenární zasedání CCBE
Dne 21. května se konalo Plenární zasedání CCBE za účasti ředitele pro horizontální 
záležitosti a migraci Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské komise, 
pana Michaela Shottera, který stručně představil návrhy Nového paktu o migraci a azylu 
EK.

Michael Shotter rovněž představil návrh nařízení, jenž má posílit mandát Europolu. Vysvětlil, že nový návrh je nezbytný 
k řešení teroristických hrozeb. Dle Komise je v boji proti zneužívání internetových služeb teroristy třeba efektivního 
přístupu na evropské úrovni a spolupráce se soukromými subjekty. Dle návrhu budou moci soukromé subjekty přímo 
kontaktovat Europol s žádostí o předání údajů od soukromých subjektů skrze členské státy. CCBE ve svém stanovisku 
k návrhu zmiňuje různé obavy, jež jsou vysvětleny níže.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
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CCBE přijala stanovisko k další reformě mašinérie ESLP. 
Návrhy na reformu se zaměřují na výkon rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva a jejich hlavním 
cílem je zefektivnit mašinérii Soudu. V  tomto ohledu 
CCBE doporučuje, aby (A) Výbor ministrů Rady Evropy 
novelizoval pravidlo č. 9 Jednacího řádu, dle jehož 
současného rámce má dohled nad výkonem rozsudků a 
uzavírání smírů je projednáváno v rámci Lidskoprávních 
jednání Výboru  ministrů(CMDH), tak, aby výslovně 
umožňoval zmocněným advokátům v případu, advokátním 
komorám a advokátním mezinárodním organizacím, jako 
je například CCBE, předkládat návrhy na výkon veškerých 
aspektů rozsudků ELSP podle čl. 46 odst. 2 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; a 
(B) aby Výbor ministrů  jednající se členskými státy Rady 
Evropy zajistil vymahatelnost vyplácení spravedlivého 
zadostiučinění (zadostiučinění a poplatků) přiznaného 
Soudem a dosažených smírných urovnání mezi stranami 
formou pohledávek u jejich vnitrostátních soudů.

CCBE přijala během svého Plenárního zasedání modelový 
článek o vztazích mezi advokáty. Tento článek je součástí 
přípravy modelového etického kodexu a navazuje na přijetí 
modelových článků o vztahu mezi advokáty a klienty z roku 
2020, o nezávislosti advokátů z roku 2017 a o střetu zájmů 
a povinnosti mlčenlivosti z roku 2016. Všechny modelové 
články budou po svém přijetí společně tvořit Modelový 
etický kodex, jenž si klade za cíl být zdrojem inspirace 
pro advokátní komory při přípravě či revizích národních 
etických kodexů.

Veškeré informace o volném pohybu advokátů v EU nabízí aktualizované 
Pokyny CCBE pro advokátní komory ohledně volného pohybu advokátů v 
EU.

Cílem dokumentu je vysvětlit zvláštní právní úpravu volného pohybu 
advokátů v EU. Aktualizovaná verze obsahuje nový vývoj judikatury včetně 
jejího přepracovaného seznamu. Pokyny jsou rozděleny do sedmi kapitol, 
které byly lehce poupraveny, nově obsahují části: „Platnost profesního 
označení - zajištění výkonu advokacie pro advokáty“, „Usazování – otázka 
spolupráce s cílem usnadnit uplatňování směrnice a předcházet obcházení 
platných pravidel (čl. 13 směrnice o usazování)“ a „Mlčenlivost a ochrana 
údajů při výměně informací“.

Stanovisko CCBE k další reformě mašinérie 
ESLP

Práce na Modelovém etickém kodexu

Aktualizace Pokynů ohledně volného pohybu advokátů v EU

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20210521_Model-Article-on-Relations-between-Lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20210521_Model-Article-on-Relations-between-Lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_EUL_20210521_FML-guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_EUL_20210521_FML-guide.pdf
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Zasedání Stálého výboru se uskutečnilo dne 25. června online za účasti generální tajemnice Rady Evropy, Mariji 
Pejčinović Burićové, jež přednesla hlavní projev. Ve své řeči připomenula zvláštní úlohu advokátů při prosazování 
základních lidských práv a řádném výkonu spravedlnosti a zdůraznila význam spolupráce mezi Radou Evropy a 
CCBE, která byla v  nedávné době posílena podpisem Memoranda o porozumění. Program jednání Stálého výboru 
dále zahrnoval problematiku AML, kvalitu právních služeb a mezinárodní právní služby. CCBE rovněž schválila svou 
odpověď na konzultaci Evropské komise k uznávání rodičovství mezi členskými státy, která byla zahájena dne 19. 
května 2021. Rozdílné právní úpravy určování rodičovství v členských státech a chybějící unijní pravidla pro uznávání 
rodičovství mezi členskými státy mohou rodinám působit problémy v situacích, kdy si nechávají uznat rodičovství svých 
dětí, zejména během cestování nebo stěhování v rámci EU. Prostřednictvím iniciativy v oblasti uznávání rodičovství 
mezi členskými státy se Komise snaží zajistit zachování práv dětí v těchto přeshraničních situacích.

Červnové zasedání Stálého výboru CCBE 

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/standing-committee-of-the-council-of-bars-and-law-societies-of-europe-ccbe-
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/FAMILY_SUCCESSION_LAW/FSL_Position_papers/EN_FSL_20210625_CCBE-response-to-the-consultation-on-the-recognition-of-parenthood-between-Member-States.pdf
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Spolupráce mezi Radou Evropy a CCBE byla historicky 
posílena. Dne 18. června 2021 podepsala generální 
tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burić a prezidentka 
CCBE Margarete von Galen Memorandum o porozumění, 
jehož cílem je vytvořit rámec pro spolupráci za účelem 
prosazování principů právního státu podporováním a 
posilováním nezávislosti advokátů, aby mohli vykonávat 
svou profesi svobodně, mohli poskytovat efektivní a 
kvalitní poradenství, pomoc a zastupování svým klientům 
a aby advokátní profese získala důvěru veřejnosti.

Memorandum o porozumění naleznete na určené webové 
stránce CCBE. Rada Evropy při této příležitosti uskutečnila 
s prezidentkou CCBE rozhovor. 

Podpis Memoranda o porozumění mezi 
Radou Evropy a CCBE

© Rada Evropy – Podpis Memoranda o porozumění prezidentkou CCBE 
Margarete von Galen (nalevo) a generální tajemnicí Rady Evropy Marijou 
Pejčinović Burić (napravo)

© Rada Evropy – zleva doprava: Laurent Pettiti, předseda pracovní skupiny 
CCBE pro Evropskou úmluvu o profesi advokáta; Margarete von Galen, 
prezidentka CCBE; Marija Pejčinović Burić, generální tajemnice Rady Evropy; 
Ranko Pelicarić, bývalý prezident CCBE; Simone Cuomo, tajemník CCBE a 
Nathan Roosbeek, právní poradce CCBE

© Rada Evropy – zleva doprava: Robert Spano, předseda Evropského soudu 
pro lidská práva; Margarete von Galen, prezidentka CCBE; Marialena Tsirli, 
tajemnice ESLP a Laurent Pettiti, předseda pracovní skupiny CCBE pro 
Evropskou úmluvu o profesi advokáta

https://www.ccbe.eu/actions/council-of-europe/memorandum-of-understanding/
https://www.youtube.com/watch?v=cb9OBC-rdW8&t=1s
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Dne 1. června vystoupila prezidentka 
CCBE, Margarete von Galen, jako 
řečnice na akci zorganizované u 
příležitosti desátého výročí Institutu 
evropského práva (ELI) na téma 
“Budování evropské právní komunity 
– 10 let přínosu ELI.“

CCBE byla pozvána portugalským předsednictvím v Radě 
EU a Evropskou komisí k účasti a přednesení příspěvku 
na konferenci na vysoké úrovni na téma „Právní stát v 
Evropě“, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. května 
2021. Cílem této konference bylo zhodnotit úsilí EU, podpořit 
a zachovat právní stát a prodiskutovat možnosti, jak by 
Evropská unie mohla dále prosazovat kulturu založenou 
na principech právního státu.

Desetileté výročí založení Evropského 
právního institutu

Konference na vysoké úrovni na téma 
„Právní stát v Evropě“
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Ve dnech 6. – 7. května 2021 se 
uskutečnila konference EU na téma 
„Modernizace justičních systémů 
EU zkvalitňováním vzdělávání 
odborníků v oblasti justice“. Cílem této 
konference bylo prodiskutovat hlavní 
problematické aspekty Strategie 
evropského justičního vzdělávání, 
která byla přijata v  prosinci 2020 
Evropskou komisí, a to zejména 
pokud jde o pohotové přizpůsobení 
se vznikajícím potřebám v  oblasti 
vzdělávání v  právu EU, zahrnutí 
nezbytných prvků pro vzdělávání 
odborníků, které jde nad rámec práva 

EU, posílení vzdělávání právních 
odborníků a podporu kvalitních, 
efektivních vzdělávacích kurzů.

Předseda Výboru pro vzdělávání, 
pan Nikolaos Koutkias, prezentoval 
Připomínky CCBE ke Strategii 
evropského justičního vzdělávání, jež 
byly přijaty v  březnu 2021. Tajemník 
CCBE, pan Simone Cuomo, se ve 
svém příspěvku zabýval digitalizací 
justice a používáním nových 
technologií v  advokacii. Poradkyně 
CCBE pro právní stát, paní Attracta 
O’Regan, hovořila o právním státu 
a základních právech v  rámci 

tématu „Flexibilní odpovědi na nové 
výzvy a vzdělávací potřeby“ a paní 
Francesca Sorbi, členka Výboru pro 
vzdělávání a vedoucí italské delegace 
při CCBE, přednesla příspěvek o 
neprávních dovednostech a tzv. 
nezbytných měkkých dovednostech 
pro advokáty. Prezidentka CCBE, 
Margarete von Galen, pohovořila 
druhý den konference o budoucnosti 
vzdělávání a vyzdvihla zejména 
potřebu dostupného financování pro 
vzdělávání advokátů.

Konference EU na téma „Modernizace 
justičních systémů v EU zkvalitňováním 
vzdělávání odborníků v oblasti justice“

Mezinárodní den práva na spravedlivý 
proces

Dne 14. června 2021 se konal první 
ročník Mezinárodního dne práva na 
spravedlivý proces a udělování ceny 
Ebru Timtik, jenž byl poprvé sledován 
z celého světa.

Každoročně se 14. června bude konat 
konference online formou nebo fyzicky 
ve vybrané zemi s ohledem na obavy 
ohledně nedodržování práva na 
spravedlivý proces v  této jurisdikci 
v  dané době. Každý rok se bude 
rovněž udělovat výroční cena Ebru 
Timtik s  cílem ocenit osobnosti nebo 

organizace, které mimořádně přispěly k zajištění práva na spravedlivý proces v zemi, na kterou bude Mezinárodní den 
práva na spravedlivý proces v daném roce zaměřen. V letošním roce je to Turecko a cena byla symbolicky udělena Ebru 
Timtik na památku její oběti. Při této příležitosti řada organizací ve svém společném stanovisku vyzvala turecké orgány, 
aby zaručily plné dodržování práva na spravedlivý proces.

Letošní konference byla zahájena úvodním projevem zvláštního zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a advokátů, 
pana Diega García-Sayána. Následovala panelová diskuze, které se jako jeden z  řečníků zúčastnil expert a bývalý 
předseda Výboru CCBE pro lidská práva, pan Patrick Henry, který hovořil o postavení advokátů. Záznam z celé akce 
naleznete zde. Veškeré informace o akci, včetně programu, naleznete na Lidskoprávním portálu CCBE. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
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://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://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/20210614_Joint-statement-on-the-occasion-of-the-1st-International-Fair-Trial-Day.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/20210614_UN-Special-Rapporteur-speech-on-the-occasion-of-the-IFTD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jm5m3VsAFaE
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/20210614_Agenda-IFTD-and-Ebru-Timtik-Award.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
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Výroční konference HELP v roce 2021 na 
téma „Lidskoprávní odpovědi na globální 
výzvy“

Webinář na téma „Úloha Evropského 
soudu pro lidská práva (ESLP) a 
podmínky přijatelnosti stížnosti“

Ve dnech 1. – 2. července 2021 se konala výroční konference 
organizovaná HELP programem Rady Evropy. 

Více informací k této konferenci je k dispozici na webových 
stránkách Rady Evropy. 

Dne 29. června 2021 se v rámci probíhajícího dialogu s 
Ázerbájdžánskou advokátní komorou (ABA) uskutečnila 
online vzdělávací akce. Tématem webináře byla „úloha 
Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a podmínky 
přijatelnosti stížnosti“.

Více informací a záznam webináře je dostupná na webu 
CCBE.

https://www.coe.int/en/web/help/2021-help-network-e-conference
https://www.coe.int/en/web/help/2021-help-network-e-conference
https://www.ccbe.eu/actions/events/
https://www.ccbe.eu/actions/events/
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Slyšení Evropského parlamentu

CCBE byla pozvána k účasti na veřejném slyšení 
organizovaném Výborem pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu, které se 
konalo dne 26. května 2021 na téma: „Implementace 
Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným 
královstvím (TCA): výzvy pro udržení integrity jednotného 
trhu a celní unie“.

Evropští a britští advokáti již nemají přístup k trhům za i 
před Lamanšským průlivem, jelikož jejich status již není 
automaticky uznáván a zčásti podléhá mezinárodním 
předpisům (zejména Dohody GATS a TCA) a do značné míry 
vnitrostátním pravidlům pro uznávání kvalifikací vydaných 
třetími zeměmi. Potenciálním rizikem je, že odlišné přístupy 
jednotlivých členských států EU budou mít na jednotný trh 
heterogenní, ne-li nerovný vliv.

Zasedání Stálého výboru pro mezinárodní 
obchod s právními službami Americké 
advokátní komory 
Výbor CCBE pro mezinárodní právní služby zorganizoval 
jednání s předsedou Stálého výboru pro mezinárodní 
obchod s právními službami Americké advokátní komory 
(ABA), panem Darrellem Mottleym. Pan Mottley hovořil o 
zkušenostech ABA s modelovými pravidly ABA pro přístup 
zahraničních advokátů. Informoval ohledně stávajícího 
stavu přijímání modelových pravidel ABA pro zahraniční 
advokáty na úrovni jednotlivých amerických států.

ABA zaujala k přípravě modelových pravidel ABA pro 
zahraniční advokáty metodický přístup a rozčlenila je do 
čtyř částí:

• modelové pravidlo pro udělování licencí právním 
konzultantům ze zahraničí a pro výkon jejich profese, 
které umožňuje zahraničním advokátům založit 
si kancelář v jurisdikci USA a poskytovat právní 
rady ve vztahu k domovské zemi, třetí zemi a/nebo 
mezinárodnímu právu.

• modelové pravidlo pro dočasný výkon advokacie 
zahraničními advokáty, které uvádí pět situací, kdy 
zahraniční advokát může poskytovat právní služby 
v jurisdikci USA v dočasném režimu (tj. přílet/odlet). 

• modelové pravidlo pro připuštění advokáta (z jiné 
jurisdikce) pro hac vice, které je vodítkem pro soudce 
k udělování omezeného a dočasného povolení 
zahraničním advokátům vystupovat před americkými 
soudy.

• modelové pravidlo pro registraci podnikových 
právníků, které společně s modelovým pravidlem 
pro profesní etiku 5.5(d) a (e) umožňuje zahraničním 
advokátům za určitých okolností pracovat v USA jako 
podnikoví právníci.

Mezinárodní právní služby
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Trestní právo
V květnu se Výbor CCBE pro trestní právo setkal s panem 
Marco Stefanem, jedním z autorů Zprávy o „trestním 
soudnictví, základních právech a právním státu v  éře 
digitalizace“, jenž zprávu prezentoval se zaměřením na 
právo na obhajobu.

Dne 1. června Evropská komise oficiálně potvrdila, že Úřad evropského 
veřejného žalobce (EPPO) zahájí svou činnost.

Hlavní obavy CCBE představuje přístup k  informacím/spisu (což je zásadní 
bod, jelikož má velký význam pro obhajobu a rovnost zbraní)a problematika 
tzv. forum shopping a důkazů.

Evropská komise se chystá dne 20. července 2021 zveřejnit balíček návrhů 
v oblasti praní špinavých peněz. AML Výbor CCBE má zvláštní zájem a 
zároveň obavy z diskuzí týkajících se možného unijního dohledu nad finančním 
i nefinančním sektorem a jednotného souboru pravidel/nařízení. CCBE se 
v polovině července setká s Komisí, aby s ní návrhy prodiskutovala.

Úřad evropského veřejného žalobce

Proti praní špinavých peněz

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=33138&pdf=Criminal-Justice-Fundamental-Rights-and-the-Rule-of-law-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.ceps.eu/download/publication/?id=33138&pdf=Criminal-Justice-Fundamental-Rights-and-the-Rule-of-law-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.ceps.eu/download/publication/?id=33138&pdf=Criminal-Justice-Fundamental-Rights-and-the-Rule-of-law-in-the-Digital-Age.pdf


Europol

Usnesení Evropského parlamentu k 
právnímu státu

CCBE přijala dne 6. května 2021 své stanovisko k návrhu 
nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud 
jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, 
zpracování osobních údajů Europolem na podporu 
trestního vyšetřování a úlohu Europolu v oblasti výzkumu.  
CCBE v tomto stanovisku vyzývá unijní instituce k zajištění 
zvláštních ochranných opatření, která by zabránila 
porušování profesního tajemství ve vztahu k veškerým 
osobním údajům. 

CCBE upozorňuje, že jakýkoli přenos osobních údajů 
mezi Europolem a soukromými stranami, ať už v rámci 
EU nebo mimo ni, musí podléhat základním evropským 
zárukám uznávaným Evropským sborem pro ochranu 

osobních údajů. Při předávání osobních údajů soukromým 
subjektům musí být zohledňována práva na obhajobu 
a právo na spravedlivý proces. CCBE zdůrazňuje, že je 
třeba, aby nad výzkumnými a inovativními pravomocemi 
Europolu vykonával dohled nezávislý orgán. Rozsah 
takových pravomocí by měl být v návrhu definován 
jasněji. Konečně, CCBE s politováním konstatuje, že nebylo 
provedeno účinné a důkladné hodnocení stávajícího 
mandátu Europolu.

Dne 24. června 2021 přijal Evropský 
parlament své usnesení k Výroční 
zprávě Evropské komise o právním 
státu za rok 2020. Evropský 
parlament v tomto usnesení poskytuje 
zpětnou vazbu ke Zprávě Komise o 
právním státu, jež byla publikována 
v loňském roce, uvádí možnosti, 
jak zlepšit mechanismus právního 
státu, aby lépe chránil hodnoty EU, 

a rovněž uvádí seznam doporučení, 
která by měla být zohledněna v nové 
Zprávě o právním státu za rok 2021. 
Evropský parlament v usnesení 
rovněž zmiňuje nezávislost advokátů 
a advokátní profese v  souvislosti 
s  potřebou přesného, dynamického 
a komplexního de jure a de facto 
hodnocení nezávislosti justičních 
systémů. Evropský parlament 

v  tomto kontextu uznává důležitou 
úlohu advokátů a advokátních komor 
při zajišťování nezávislosti justičních 
systémů. Novou výroční Zprávu o 
právním státu by Evropská komise 
měla publikovat v  druhé polovině 
července 2021. V březnu 2021 CCBE 
schválila svůj Příspěvek do Zprávy o 
právním státu za rok 2021.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20210506_CCBE-position-paper-on-Europol-s-mandate.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_EN.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_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
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Nadcházející 
akce

8. ŘÍJNA 2021

Zasedání Stálého výboru CCBE

22. ŘÍJNA 2021

Společná online akce CCBE a Evropského 
soudu pro lidská práva

25. ŘÍJNA 2021

Evropský den advokátů na téma: “Bez 
nezávislosti advokátů není spravedlnosti”

Lidská práva
V květnu a červnu 2021 CCBE odeslala 11 dopisů a připojila se k řadě iniciativ na podporu ohrožených advokátů v 
Bělorusku, Brazílii, Číně, Kolumbii, Kazachstánu, Peru, Rusku a Turecku. Všechny dopisy CCBE na podporu ohrožených 
advokátů a další společné iniciativy naleznete na Lidskoprávním portálu CCBE „Obrana ochránců“.

CCBE spolupodepsala tato společná stanoviska:
• Společné stanovisko Norské advokátní komory, Evropské asociace advokátů pro demokracii a lidská práva (ELDH), 

Evropské trestní advokátní komory (ECBA) a Švédské advokátní komory na podporu ruského advokáta Ivana 
Pavlova.

• Usnesení k advokátům v ohrožení, jež podepsala společně s advokátními komorami skupiny G7

• Společné stanovisko ke stupňujícím se útokům na filipínské advokáty, podepsané společně s  29 advokátními 
organizacemi, komorami a lidskoprávními organizacemi.

https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_HRP_20210518_Joint-statement-on-the-Russian-state-s-measures-against-lawyer-Ivan-Pavlov.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/20210517_G7_bars_and_law_societies_lawyers_at_risk_resolution_June_2021.pdf
https://lawyersforlawyers.org/en/the-philippines-attacks-against-lawyers-further-escalating/
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