– Aktualna problematika beguncev v luči prava Evropske unije
– Reševanje investicijskih sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske
Unije s tretjimi državami: ustanovitev Mednarodnega investicijskega sodišča?
– Okrogla miza: Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

13. 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 19. novembra. Posvečen bo
naslednjim tematskim sklopom, ki so trenutno aktualni tako v Evropski uniji kot v Sloveniji:
prvič, problematiki prava beguncev EU, drugič, reševanju investicijskih sporov v
trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske Unije s tretjimi državami, in tretjič,

zadevam iz Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, o čemer bo potekala
razprava na okrogli mizi.
Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo kar največje število
udeležencev. 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 dnevi2015@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, 19. NOVEMBRA 2015
8.30–9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00-9.15

Pozdravna nagovora
*Prof. dr. Miha Juhart, Dekan Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani
Mag. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi
evropskega prava«, Inštitut za evropske študije
Otvoritveni nagovor

9.15-9.45

9.45–10.45

*Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

I.

AKTUALNA PROBLEMATIKA
BEGUNCEV V LUČI PRAVA
EVROPSKE UNIJE

Moderator: Prof. dr. Saša Zagorc,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Saša Zagorc, Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani
Omejitve osebne svobode
Martina
Greif,
asistentka
na
Fakulteti za upravo Univerze v
Ljubljani
Dublinski sistem

10.45-11.00

Odmor

11.00-12.30

Dr. Neža Kogovšek Šalamon,
direktorica Mirovnega inštituta v
Ljubljani
Kritičen premislek sedanje ureditve
prava EU na področju azila in migracij
Izr. Prof. dr. Boštjan Zalar, sodnik na
Upravnem sodišču Republike
Slovenije
Pogled sodnika na domačo in
mednarodno prakso s področja azila in
migracij

Diskusija
12.30 – 13.30
13.30 – 15.30

Odmor
II.

REŠEVANJE INVESTICIJSKIH
SPOROV V TRGOVINSKIH IN
INVESTICIJSKIH SPORAZUMIH
EVROPSKE UNIJE S TRETJIMI
DRŽAVAMI : USTANOVITEV
MEDNARODNEGA
INVESTICIJSKEGA SODIŠČA?

Moderatorka: Urša Pondelek, svetovalka za
mednarodno trgovino v Evropskem parlamentu
Urša Pondelek, svetovalka za mednarodno trgovino
v Evropskem parlamentu
Spremembe, ki jih je na področju investicijskega
prava prinesla Lizbonska pogodba in aktualna
ureditev investicijskih sporov s tretjimi državami
Colin Brown, namestnik vodje oddelka za reševanje
sporov in pravne vidike trgovinske politike,
Generalni direktorat za trgovino, Evropska komisija
Predviden nov model reševanja investicijskih sporov
v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske
unije s tretjimi državami

(predavanje bo potekalo v angleščini)
Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za
reševanje sporov (ECDR) in nekdanji minister za
pravosodje Republike Slovenije
Kako okrepiti mehanizme izvensodnega reševanja
sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih?
Diskusija
15.30-16.00
16.30 – 18.30

Odmor
III.

OKROGLA MIZA:
SLOVENIJA PRED EVROPSKIM
SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE

Moderator: Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani, nekdanji podpredsednik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Udeleženci okrogle mize:
Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani, nekdanji podpredsednik Ustavnega
sodišča Republike Slovenije
Pilotne sodbe ESČP zoper Slovenijo
Prof. dr. Dragica Wedam Lukić, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
Vpliv odločitev ESČP na delo Ustavnega sodišča
*Mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje
ESČP in policijsko nasilje
Dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega
inštituta v Ljubljani
ESČP in begunska kriza
Mag. Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik
ESČP in poprava krivic izbrisanim
Rok Dacar, zmagovalec desetega tekmovanja v

predstavitvi sodb ESČP
Kako Slovenija izvršuje sodbe ESČP

18.30

Mag. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi evropskega
prava«, Inštitut za evropske študije
Zaključki konference in napoved 14. Dnevov evropskega
prava

* Vabljeni predavatelji. Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

