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Вовед
Целна група
Семинарот е наменет за судии, адвокати, судски персонал и правни практичари кои
сакаат да се запознаат со кривичното право на ЕУ, а особено со Европскиот налог за
апсење.
Опис
Овој еднодневен семинар нуди темелно разбирање на изгледот на кривичното право на
ЕУ со посебен акцент на Европскиот налог за апсење (ЕНА) и неодамнешната судска
пракса на Судот на правдата на Европската Унија (СПЕУ) во врска со ЕНА.
Метод
Семинарот се заснова на презентации со кои се воведуваат клучни прашања,
надополнети со практични студии на случај, при што се одржува интерактивна средина
и се поттикнува активна вклученост на учесниците.
Цели
Фокусот на овој семинар е да се направи теоретски и практичен преглед на Европскиот
налог за апсење, а исто така и да се утврди неговата поврзаност со заштитата на
основните права во ЕУ.
ЕИПА – Европски Центар за Судии и Адвокати
Petra Jeney, Виш предавач, p.jeney@eipa.eu
Roberta Ribeiro Oertel, Предавач r.oertel@eipa.eu
Stéphanie Comodi Gemnig, Организатор на Програмата, s.gemnig@eipa.eu

Програма
ВТОРНИК 11 ЈУЛИ 2017 ГОДИНА
09.00

Воведно обраќање и меѓусебно запознавање
Петра Џени

09.15

Судската соработка во кривичните предмети I. – вовед, правна рамка и
соговорници
Овој дел од семинарот главно ќе се фокусира на надлежноста на ЕУ во
олеснувањето на судската соработка, спецификациите на прописите на ЕУ и
на учесниците вклучени во оваа област, Европравда, ЕСМ и идното Европско
јавно обвинителство.
Петра Џени

10.30

Кафе пауза

10.45

Судската соработка во кривичните предмети II. Процесното и
материјалното кривично право на ЕУ Целата сесија ќе биде посветена на правење преглед на тоа кои правила ги
има усвоено ЕУ во областа на судската соработка во кривичните предмети,
каде што посебно внимание ќе се посвети на Европската истражувачка
област којашто беше неодамна транспонирана од страна на земјите - членки
на ЕУ.
Петра Џени

12.15

Ручек

13.15

Европскиот налог за апсење – водечки инструмент на судската
соработка на ЕУ во кривичните предмети Петра Џени

14.30

Кафе пауза

14.45

Студија на случај
Учесниците и Петра Џени

16.00

Евалуација на семинарот
Учесниците и Петра Џени

16.15

Крај на првиот ден од семинарот
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