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ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ
В СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
проект на дневен ред
Общо събрание 14 – 15 юни 2018
Място на провеждане: хотел Палас
(к.к Св. Константин и Елена, Варна, България)
Сряда, 13 юни 2018
Регистрация и настаняване (на рецепция на хотела)
18:00 – 21:00

Коктейл (в ресторанта на хотела)
Приветствия:
Съдия Войчех Постулски, генерален секретар на ЕМСО
Г-жа Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието

21:00

Събиране на всички делегати (в ресторанта на хотела)

Четвъртък, 14 юни 2018
Зала на етажа на Мецанин
09:00 – 09:10 (10’)

Приветствие от домакина и председател на Общото събрание
г-жа Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието и
съдия Войчех Постулски, генерален секретар на Европейската мрежа за
съдебно обучение

09:10 – 09:30 (20’)

Ключови приветствия
съдия Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и
председател на Управителния съвет на НИП
г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието на Република България

09:30 – 10:00 (30’)

Ключови приветствия
Представител на Съда на ЕС, съдия Марияна Кънчева
Представител на Европейския парламент, г-н Емил Радев
Представител на Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители”, г-н
Питър Чонка, началник отдел Наказателно право и съдебно обучение

10:00 – 10:05 (5’)

Одобряване на дневния ред на Общото събрание и на протокола от Общото
събрание в Малта (22—23 юни 2017 г.)

10:05 – 10:45 (40’)

Доклад за дейността на ЕМСО
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Представяне на
Дискусия

дейностите за 2019г.

10:45 – 11:15 (30’)

Кафе пауза

11:15 – 11:30 (15’)

Годишен доклад на председателя на Управителния комитет
Дискусия

11:30 – 12:30 (60’)

Информация за хода на подготовката на проекта за стратегически план на
ЕМСО за периода 2021—2027 г. от Управителния комитет
Въпроси & Отговори

12:30 – 14:00 (90’)

Групова снимка и обяд (в ресторанта на хотела)

Зала „Мецанин”(етаж Мецанин)
14:00 – 14:45 (45’)

Учебна сесия
Изкуствен интелект и правосъдие
Д-р Тиерк де Греф, директор Уолтерс Клуър Технолоджис

14:45 – 15:00 (15’)

Информация за партньорствата на ЕМСО от Генералния секретар

15:00 – 15:15 (15’)

Служба на ООН срещу наркотиците и престъпността (UNODC) – презентация на
Глобалната мрежа за съдебен интегритет и пакет за обучение в областта на
съдебната етика

Фоайе (етаж Рецепция)
15:15 – 16:30 (75’)

Изложение на дейностите на ЕМСО - с кафе и напитки
Дискусии за работата на работните групи и подгрупи на ЕМСО

15:30 – 16:30

Сесии на работните групи на ЕМСО
Работна група Обменна програма (15:30 - 15:50)
Работна група Програми (15:50 - 16:10)
Работна група методи за съдебно обучение (16:10 - 16:30)

15:30 – 16:30

Тематични сесии на ЕМСО
Среща с представители на наблюдателите на ЕМСО
AIAKOS за неучастващите страни - сесията се организира от Работна група
Обменна програма

18:00

Среща в лобито на хотела (етаж Лоби/Рецепция )
Социална програма "България - култура и традиции"
Вечеря

22:30

Връщане в хотела
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Петък, 15ти юни 2018
Зала: Мецанин (етаж Мецанин)
09:15 – 10:00 (45’)

Заявления за кандидатстване за членство
 Главна прокуратура на Република Латвия
 Главна прокуратура на Република Гърция
Заявления за получаване на статут на наблюдател
 Национална школа на съдиите на Украйна
 Главна прокуратура на Палестина

10:00 – 10:40 (40’)

Финансови въпроси на ЕМСО:
- 2017 – Отчет на финансовия мениджър на ЕМСО
- 2017 – Доклад на вътрешните одитори на ЕМСО и одобряване на
финансов отчет за 2017 г.
- 2018 – Доклад на финансовия мениджър на ЕМСО
- 2019 – Приемане на бюджета на ЕМСО

10:40 – 10:55 (15’)
10:55 – 11:15 (20’)

Избор на вътрешни одитори
Кафе пауза

11:15 – 12:20 (10’)

Представяне на електронните ресурси на ЕМСО: Инструмент за управление
на проекти (PMT), Платформа за обменна програма, Система за онлайн
заявяване (OSP), социални медии, база данни „Методологии и ресурси” (MRD),
База данни на експертите
(Интерактивност и използване на електронно устройство „Clicker tool” (система
с кликвания)

12:20 – 12:30 (10’)

Представяне на следващото Общо събрание под председателството на
Румъния на Съвета на Европейския съюз

12:30 – 13:00 (30’)

Други въпроси

13:00 – 13:15 (15’)

Заключителни изказвания

13:15

Обяд (в ресторанта на хотела)
КРАЙ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕМСО 2018
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