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MEGHÍVÓ
TRIIAL – Trust, Independence, Impartiality and Accountability of Judges and
Arbitrators under the EU Charter
Bizalom, Függetlenség, Pártatlanság, Számonkérhetőség:
Workshop bíróknak és gyakorló jogászoknak az
előzetes döntéshozatali eljárásról

Az esemény formája: online (Zoom-konferencia)
Az esemény regisztrációhoz kötött.

Tervezett program
Március 10. (csütörtök) – első nap
16:30 – 16:45 Halmai Gábor (professzor, EUI, a projekt tudományos vezetője):
Megnyitó, a TRIIAL projekt bemutatása
16:45 – 17:00 Kovács Ágnes (egyetemi adjunktus, ELTE TáTK): A TRIIAL-értékek a
magyar bíróságok gyakorlatában
17:00 – 17:30 Bárd Petra (egyetemi docens, ELTE ÁJK, CEU): A nemzeti bíróságok
függetlensége mint az uniós jog érvényesülésének garanciája

17:30 – 18:00 Bartha Ildikó (egyetemi docens, DE-ÁJK, MTA-DE Közszolgáltatási
Kutatócsoport): Az Alapjogi Charta relevanciája az Európai Unió Bíróságának
befogadási gyakorlatában
18:00 – 18:45 Kerekasztal-beszélgetés az előadók részvételével
Moderátor: Halmai Gábor

Március 11. (péntek) – második nap
14:00 – 14:45 Kovács András György (egyetemi docens, ELTE ÁJK): Előzetes
döntéshozatali eljárás és az uniós jog alkalmazása külföldi elemet nem tartalmazó
tényállások esetén
15:00 – 15:45 Jogesetmegoldás kislétszámú munkacsoportokban
16:00 – 16:30 Tapasztalatok megosztása, következtetések
16:30 A workshop lezárása

A rendezvényen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni 2022. március
8-a éjfélig lehet a következő linken: https://forms.gle/Gkkja9pgD1CqW5Zx6
A résztvevőknek a regisztráció lezárását követően elküldjük az esemény linkjét, a
workshop témájához és a jogesetmegoldáshoz kapcsolódó segédanyagokat.

A TRIIAL Projektről röviden: a projekt célja, hogy képzési eszközök és programok
kidolgozásával és összegyűjtésével hozzájáruljon a bírák, valamint az ügyvédek és más
gyakorló jogászok továbbképzéséhez olyan területeken, amelyek az Európai Unió
Alapjogi Chartájának alkalmazása és érvényesülése szempontjából kulcsfontosságúak.
A projekt széleskörű nemzetközi együttműködés eredményeképpen, az Európai Unió 9
tagállamának összesen 13 partnerintézménye részvételével, a firenzei székhelyű
European University Institute (EUI) vezetésével valósul meg. A magyarországi
közreműködő az Eötvös Loránd Tudományegyetem.
A projekt honlapja: https://cjc.eui.eu/projects/triial/

A workshoppal kapcsolatban további információ a triialhungary@gmail.com e-mail
címen kérhető.

