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DĖL KANDIDATŲ ATRANKOS Į ARBITRUS IR (ARBA) EKSPERTŲ KOLEGIJĄ
PAGAL ES-JK SUSITARIMĄ

Informuojame, kad Europos Komisija išplatino Europos Sąjungos valstybėms narėms
kvietimą teikti asmenų, kurie būtų suinteresuoti tapti arbitrais ir (arba) Ekspertų kolegijos nariais
sprendžiant ginčus pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau
– ES-JK susitarimas), paraiškas.
Vadovaujantis ES-JK susitarimo nuostatomis dėl ginčų sprendimo (Šeštos dalies I
antraštinė dalis), Partnerystės taryba ne vėliau kaip per 180 dienų po šio Susitarimo įsigaliojimo
sudaro ne mažiau kaip 15 asmenų, išmanančių konkrečius sektorius, kuriems taikomas šis
Susitarimas arba jo papildomieji susitarimai, ir norinčių ir galinčių būti arbitražo teismo nariais,
sąrašą (5 asmenys pagal ES pasiūlymą, 5 asmenys pagal JK pasiūlymą, 5 asmenys, kurie nėra nė
vienos iš Šalių piliečiai ir eis arbitražo teismo pirmininko pareigas).
Partnerystės taryba taip pat paskiria mažiausiai 15 asmenų norinčių ir galinčių būti
Ekspertų kolegijos, kuri sprendžia ginčus pagal ES-JK susitarimo skyrių dėl prekybos ir darnaus
vystymosi, darbo ir socialinių standartų bei aplinkos ir klimato nuostatas. Kandidatams į Ekspertų
kolegiją taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir kandidatams į arbitrus.
Pagal ES-JK susitarimą arbitrams keliami itin aukšti reikalavimai (INST.16 straipsnis):
- jie turi turėti patirties teisės ir tarptautinės prekybos srityje (įskaitant specifinius
klausimus, kaip tai numato ES-JK susitarimo nuostatos);
- jie turi būti nesusiję nė su viena iš šalių ir nevykdyti jų nurodymų;
- jie turi veikti kaip individualūs asmenys ir nevykdyti jokių organizacijų ar vyriausybių
nurodymų, susijusių su ginčo klausimais;
- jie turi laikytis Arbitrų elgesio kodekso;
- jų nepriklausomumas turi nekelti abejonių, arbitrai turi tenkinti atitinkamos jų šalies
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus aukščiausioms teisėjo pareigoms, arba būti pripažintos
kompetencijos teisės specialistais.

Taip pat atkreipiame dėmesį į platų ekonominio bendradarbiavimo sričių, dėl kurių gali
kilti ginčai, pobūdį, kuris numatytas ES-JK susitarimo INST.10 straipsnyje.
Paraiškas turi sudaryti kandidato CV (jame turi būti nurodytos visos asmens turimos
pilietybės), motyvacinis laiškas ir deklaracija dėl potencialaus interesų konflikto, kurioje būtų
atspindėti per pastaruosius penkerius metus buvę ar šiuo metu esami ryšiai su vyriausybinėmis
organizacijomis. Visas kandidatų paraiškas, kurias iki š. m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos
valstybės narės perduos Europos Komisijai, vertins Europos Komisijos sudaryta atrankos
komisija.
Pridedame nuorodą į Europos Komisijos internetinį puslapį dėl atrankų į arbitrus ar
Ekspertų kolegijas pagal ES prekybinius ir investicijų susitarimus, kur galėsite rasti informacijos
ir
apie
kandidatavimą
pagal
ES-JK
susitarimą:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2224.
Atkreipiame
dėmesį,
kad
kandidatūroms, teikiamoms ne individualiai, o per Europos Sąjungos valstybes nares yra numatyti
kiti terminai (įvardinti rašte aukščiau) nei rasite šioje nuorodoje.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, kviečiame per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministeriją teikti aptartus reikalavimus atitinkančių kandidatų paraiškas. Prašome identifikuoti, ar
paraiškos teikiamos kandidatuojant į arbitrus, į Ekspertų kolegiją ar į abu formatus. Paraiškas, jei
tokių būtų, prašome atsiųsti ne vėliau kaip iki š. m. kovo 19 d.
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