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OKROGLA MIZA O STALIŠČIH EVROPSKE UNIJE V ZVEZI  

SINGAPURSKO KONVENCIJO O MEDIACIJI 

 

ORGANIZATORJA 

EVROPSKI PRAVNI INŠTITUT – SLOVENSKI HUB 

IN 

FICA - FORUM ZA MEDNARODNO KONCILIACIJO IN ARBITRAŽO 

 

 

Petek 18. junij 2021 | 11:00 – 13:00 Ljubljanski čas 

(17:00 -19:00 GMT+8 Singapurski čas) 

 

Konvencija Združenih narodov o  mednarodnih poravnavah, ki izhajajo iz mediacij 

("Singapurska konvencija") je začela veljati 12. septembra 2020. Vendar pa 

Konvencija ni bila podpisana s strani EU oziroma njenih držav članic. Kaj ovira EU ter 

njene države članice pred podpisom Singapurske konvencije o mediaciji?  

 

Strokovnjaki bodo razpravljali o stališčih EU in s tem prispevali k ozaveščenosti o 

pomenu Singapurske konvencije o mediaciji. 

 

Program: 

11.00  Pozdravni nagovor Sir Michaela Burtona in ga. Katarine Kresal 

 

11.05 Okrogla miza »Ocena stališč Evropske komisije« 

• Ali je pristop k Singapurski konvenciji izključna pristojnost EU ali skupna 

pristojnost EU in držav članic?  

• Kako bi Singapurska konvencija koristila zainteresiranim stranem v EU.  

• Razvoj politik in praks mediacije v Evropi. 

• Stališča držav, ki so pristopile h konvenciji. 

 

12.00 Odmor 

 

12.05 Okrogla miza "Vpliv Singapurske konvencije na zakonodajo in politike EU?" 

• Ali Singapurska konvencija dopušča oziroma preprečuje kakršno koli 



   

poseganje v notranji regulatorni okvir EU (kot REIO)? 

• Zakaj ni vzajemnosti pri pridržkih ene države, na strani drugih držav?  

• Kaj pa Haaška konvencija o sporazumih o izbiri sodišča iz leta 2005 oziroma 

Haaške konvencije o sodbah iz leta 2019? 

 

Vprašanja govornikom. 

 

Sodelujoči: 

• g. Norel Rosner, svetovalec za pravne in politične zadeve pri GD za 

pravosodje in potrošnike Evropske komisije 

• ga. Francesca Van Dunem, portugalska ministrica za pravosodje, 

predsedujoča Svetu ministrov za pravosodje v času portugalskega 

predsedovanja Svetu (TBC) 

• g. Bernard Lange, predsednik INTA, Evropski parlament (TBC) 

• g. Rimantas Simaitis, predsednik CEPEJ – GT - MED 

• ga. Natalie Morris-Sharma, nekdanja predsednica delovne skupine 

UNCITRAL II, ki je pripravila osnutek Singapurske konvencije; Namestnica višje 

državne svetovalke na Singapurskem generalnem tožilstvu 

• ga. Anna Joubin-Bret, sekretarka UNCITRAL 

• ga. Catherine Kessedjian, nekdanja namestnica generalnega sekretarja 

Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu; Zaslužna profesorica na 

Univerzi Panthéon-Assas Pariz II 

• ga. Nadja Alexander, profesorica na Univerzi za management v Singapurju 

• g. Thomas Pfeiffer, profesor na Univerzi v Heidelbergu, predsednik posebne 

interesne skupine Evropskega pravnega inštituta za reševanje sporov 

• Sir Michael Burton, predsednik FICA 

• ga. Katarina Kresal, sopredsednica ELI HUB v Sloveniji, predsednica 

Evropskega centra za reševanje sporov 

• g. Aleš Zalar, nekdanji minister za pravosodje Slovenije in ELI HUB v Sloveniji,  

moderator okrogle mize 

 

Udeležba je brezplačna. 

 

Sodelovanje in prijava preko platforme Zoom: 

https://vuw.zoom.us/webinar/register/WN_hSFTXym_SrKRCTIsZ7NgLQ 
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