
Уважаеми колеги, 

Радвам се да обявя на досега планираните дейности за следващата година: 2017-та 

Моля SAFE датите: 

1) най-вероятно на 2-ри и 3-ти март 2017 (вероятно Италия) на AEAJ-мрежа за съдебно обучение 
съвместен семинар ще се проведе: 
"Структурни въпроси за конфликт на норми" (с максимум 20 участници, номинирани от AEAJ) 
Подробности за това ще ви се даде най-скоро (ЕМСО ще ни информира за място и потвърждение на 
датите средата на ноември). 
Лице за контакт досега: Karin Winter karin.winter@bvwg.gv.at и мен 

2) среща на публичното право поръчки: в сътрудничество с Университета в Партеноп на 16 и 17 
март или на 23-ти 

и 24ти Март 2017 в Неапол: 
"Обществени поръчки и концепция за обществена услуга в правото на Общността". 
Мястото е потвърдено. 
Лице за контакт: заместник-председател Gianmario Palliggiano. g.palliggiano@giustizia-

amministrativa.it 

3) най-вероятно: 4-ти и 5-ти Май 2017: Букурещ: съвместен семинар с НИМ, организирани от 
Хайнрих дани и мен: "Въздействие на ЕКПЧ и правото на ЕС относно процесуалните закони" 
(Условия: специални режими на цените за по-ниски разходи за хотел, Когато резервирана чрез НИМ, 
не финансиране от AEAJ) 
Мястото е потвърдено. 
Лице за контакт: ме 

4) 19 май 2017: заседание на Общото събрание в Атина. 
Място и дата са потвърдени! 
Лица за контакти: Karin Winter karin.winter@bvwg.gv.at—number=plura! 

5) WG Независимост / ефективност: 
15-ти и 16-ти Юни, 2017 г. В германския Федерален административен съд, Лайпциг, Германия. 
"Достъп до информация, съхранявана от публичните институции и обработка на секретна 

информация в административните съдилища". 
Дати и място са потвърдени! 
Лица за контакти: заместник-председатели и съпредседатели Bernard Дори и Rasa Ragulskyte. 
r.markoviene@gmail.com bernard.even@juradm.fr 

6) среща на РГ закон за околната среда: 
7-ми и 8-ми Септември, 2017, Рига, Латвия. 
Място и дати са потвърдени! 
Лица за контакти: съпредседатели Anders Бенгтсон и Вернер Неегтйпп 
werner.heermann@googlemail.com; Anders.Bengtsson@dom.se 

7) среща на РГ убежище WG: 
28-ми и 29-ти Септември, 2017, Атина, Гърция. 
Място и дати са потвърдени! 

Лица за контакти: съпредседателите Бетина Maurer Кобер Bettina.Maurer-Kober@vwgh.gv.a и 
заместник-председател Holger Bohmann holger.boehmann@bverwg.bund.de 

8) среща на РГ WG данъчно облагане: 
Или на 5-ти и 06 октомври, или на 12-ти и 13 октомври 2017, Любляна, Словения. 
Мястото е потвърдено! 
Лица за контакти: съпредседатели Aiste Medeliene aiste.md@gmaiLcom, Eugenia Пападопулу 
evapapa@otenet.gr и Барбара Wisiak barbara.wisiak@bfg.gv.at 

Final информация за датите ще бъдат дадени най-скоро. 
окончателната работна програма на 2017 г. включително цялата информация относно процедурите 
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за кандидатстване и е възможно съвместно констатация от AEAJ Така ще бъде изпратено до вас 
скоро. 

И накрая, нека споменем, че - отново - без възможности са дошли, за да кандидатстват за 
констатациите на ЕС, които се предлагат от ГД правосъдието, дължащи се на настоящата рамка -
програми за финансиране на ГД правосъдието. 
Очевидно работата и приноса на европейските съдебни асоциации и мрежи от нашия размер не се 
вмести в рамките и във фокуса на ГД правосъдието, Въпреки, че удря въпроси от значение. 

Поздрави, Едит Zeller 

Д-р Едит Zeller 
Съдия на Административен съд на Виена 
Muthgasse 62 
А-1190 Wien 

Бизнес отдел: + 43/1/4000/38614 

ВАЖНО: Vertwaitungsgericht Виена може да се стигне post@vgw.wien.gv.at с адрес на електронна 
поща. За всички други адреси за електронна поща не е гарантирано, че ще се чете редовно. 

Информацията в този имейл е поверителна и може да бъде законно привилегирован. Те са 
предназначени само за име получателя. Ако сте получили по погрешка, моля, уведомете ни 
незабавно от отговора или под посочения телефонен номер и изтриете съобщението и всички 
прикачени файлове. Моля, имайте предвид, че на неразрешено четене, копиране, изпращане или 
друго използване на тази информация е строго забранено. Благодаря. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията, съдържаща се в този имейл е поверителна или може да бъде законно 
привилегирован. Тя е предназначена само за име получателя. Ако сте я получили по погрешка, 
моля, уведомете ни незабавно от отговора или чрез обаждане на телефонен номер по-горе и да 
изтриете това съобщение и всички нейни приложения. Моля, имайте предвид, че всяка 
Нерегламентирана преглед, копиране, разкриване или друга форма на използване на 
информацията, е строго забранено. Благодаря. 
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