Právo EÚ a jeho právne nástroje:
Systém delegovaných a vykonávacích aktov
Workshop
Zhrnutie:
Tento praktický a interaktívny seminár je určený predovšetkým pre tých pracovníkov štátnej
správy, ktorí sa podieľajú na príprave národných pozícií pri prijímaní právnych aktov, pri
transpozícii práva EÚ, aplikácii, národnej koordinácii, ako aj pre tých, ktorí budú predsedať
pracovným skupinám Rady, resp. zastupovať Slovensko. Pre novoprijatých pracovníkov (právnikov)
môže byť seminár vhodným úvodom do problematiky EÚ práva.
Tento workshop poskytne na úvod prehľad právneho systému EÚ a rôznych právnych nástrojov.
Ďalej však analyzuje tieto nástroje z pohľadu ich vhodnosti, keď ide o nejakú novú právnu úpravu ako ich účinok ovplyvní prácu štátnej správy, pokiaľ ide o trasnpozíciu, praktickú aplikáciu a pod.)
Špecificky sa seminár zameria na delegované na vykonávacie akty. Na praktických ukážkach objasní
účel každého z nich, a poukáže na okolnosti, kedy si EÚ zákonodarca vyberie jeden alebo druhý.
Takisto sa pozrieme na postup prijímania týchto aktov.
Záverečná časť je venovaná odporúčaniam pre predsedajúcich pracovných skupín Rady - ako
postupovať pri rokovaniach, kde je predmetom prijatie delegovaného alebo vykonávacieho aktu.
Dátum a miesto konania: 10.-11. november 2015, školiace priestory AINovy, Svätý Jur
Cena: 340 Eur

Konanie o porušení povinnosti (infringement):
Praktický sprievodca
Workshop
Zhrnutie:
Tento workshop je praktický sprievodca jednotlivýmj krokmi konania o porušení povinnosti.
Podrobná analýza úlohy Komisie a pozície členského štátu, tj Slovenska, v tomto procese umožní
účastníkom porozumieť možnostiam a právam oboch účastníkov, ako aj výber administratívnych a
procesných stratégií. Cieľom workshopu je poskytnúť pracovníkom štátnej správy správnu
metodológiu na postup pri komunikácii s Komisiou - počas štrukturovaného dialógu i jednotlivých
fáz formálneho konania, s ambíciou vyhnúť sa súdnemu konaniu. V prípade, že sa súdne konanie
začne, je dôležité aby právni zástupcovia zvolili správnu stratégiu a argumenty na zlepšenie svojej
pozície. Po vynesení rozsudku, že povinnosť bola porušená, sú potrebné ďalšie kroky, o ktorých
bude reč.
Workshop je určený predovšetkým pre pracovníkov štátnej správy, ktorí sa podieľajú na
transpozícii práva EÚ, ktorí pripravujú odpovede a pozície vo všetkých štádiách konania.
Dátum a miesto konania: 12.-13. november 2015, školiace priestory AINovy, Svätý Jur
Cena: 340 Eur
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