Depolitizacija vladavine prava v EU
Spoštovani,

Četrtek, 15. 7. 2021, 12.00–13.30
V živo: Avla Nove univerze, Mestni
trg 23, Ljubljana
Spletna aplikacija Zoom in Facebook
profil

vljudno vas vabimo na zadnjega v nizu akademskih forumov Nove univerze v študijskem letu 2020/21, ki
so bili posvečeni prihodnosti Evropske unije. Akademski forumi so potekali v okviru raziskovalnega
projekta, podprtega s strani ARRS, na temo “Integralna teorija prihodnosti EU” pod vodstvom dr. Mateja
Avblja.
Tokratni akademski forum, ki je hkrati tudi del slovenskih razprav o prihodnosti Evrope, bo posvečen
vprašanju depolitizacije vladavine prava v Evropski uniji. Obstoj vladavine prava je temeljna predpostavka
delovanja EU. V zadnjem desetletju so se na tem področju v državah članicah EU pokazale hude razpoke.
Marsikatere so obstajale že prej, spet druge so se pojavile na novo in pomenijo sistemsko grožnjo vladavini
prava. Kriza vladavine prava v EU se kljub številnim formalnim in neformalnim naporom nadnacionalnih in
nacionalnih institucij ne zmanjšuje. Nasprotno, med državami članicami prihaja do vse več trenj in celo
neposrednih političnih obračunov, v katere so vse bolj vpete tudi institucije Unije, zlasti Evropski
parlament, ki je izrazito nezadovoljen z domnevno neaktivnostjo Evropske komisije na tem področju.
Vse opisano prispeva k občutku, da se vprašanje (ne)spoštovanja vladavine prava v EU vse bolj politizira,
da razkoli potekajo ne le po ideoloških ločnicah, temveč tudi na relaciji zahod-vzhod in sever-jug. Tako
stanje je na moč zaskrbljujoče, ker vladavino prava, katere obstoj je garancija poštenega političnega boja,
spreminja v orodje tega političnega boja samega.
Razpravljavci na tokratnem akademskem forumu bodo zato iskali rešitve, kako v EU zagotoviti dejansko
spoštovanje vladavine prava v državah članicah in na ravni EU na način, ki bo neodvisen od politike,
ideoloških zavezništev ter meddržavnih (ne)simpatij.
Vodji akademskega foruma, prof. dr. Mateju Avblju, se bodo v razpravi pridružili:
̶
prof. dr. Peter Jambrek,
̶
izr. prof. dr. Anže Erbežnik,
̶
doc. dr. Katja Triller Vrtovec,
̶
vrhovni sodnik Jan Zobec,
̶
as. Maja Cigoj.
Dogodek bo potekal v četrtek, 15. julija 2021, med 12.00 in 13.30 v živo (število mest je omejeno,
udeležba je mogoča ob izpolnjevanju PCT) ter preko spletne aplikacije Zoom in Facebook profila
(https://www.facebook.com/fakultetafds).
Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najpozneje do torka, 13. julija 2021, na e-naslov: pr@nova-uni.si.
Zaradi omejitve števila mest pri udeležbi v živo nam ob potrditvi, prosimo, sporočite tudi način udeležbe
(v živo/po spletni aplikaciji Zoom).
S spoštovanjem,

prof. dr. Matej Avbelj, rektor Nove univerze

