ECLA (European Company Lawyers Association) asutati 1983. Registreeritud
Belgias. Liikmeteks on rahvuslikud organisatsioonid.
Täna on ECLA-l 17 liiget (Belgia, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Inglismaa ja
Wales, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Norra,
Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi), kes esindavad kokku ca 40,000 ettevõtte
juristi.
Holland astus välja. Uued potentsiaalsed liikmed Austria (vaatlejana kohal
Pariisis), Island ja Kreeka.
Eesti Ettevõtlusjuristide Ühendus on ECLA liige arvates mai 2000.
Arvates 2016 on võimalik võtta liikmeks ühest riigist 2 organisatsiooni (nt.
UK-s on mitu ettevõttejuriste ühendavat organisatsiooni), kuid riigile jääb
üks hääl.
Kodulehekülg www.ecla.org.
Põhieesmärgid (vabas tõlkes):
 Suurendada ettevõtte juristi rolli tunnustust ja nõudlust
 Selgitada välja, kokku leppida ja kasutada ära kõik seadusandlikud
võimalused, mis aitavad kaasa ettevõtte juristi positsiooni
kindlustamisele
 Teha kindlaks ja kõrvaldada regulatsioonidest tulenevad ohud
ettevõtte juristi positsioonile või praktikale
Põhieesmärkide saavutamiseks ECLA, muuhulgas:
• Jälgib ettevõtte juristi positsiooni regulatsioone liikmesriikides
• Hoiab üleval arutelu ja promob ettevõtte juristi valikuvabadust
• Teeb koostööd teiste erialaliitude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega
• Jagab ettevõtte Juristide parimat praktikat
• Pakub suhtlusvõrku oma liikmetele
• Pakub erinevaid hüvesid ettevõtte juristidele (konverentsi soodustused,
õigusharidus, tasuta publikatsioonid jne)
ECLA kirjastas 2014 a raamatu ’Company Lawyers: Independent by Design’.
Raamat keskendub ettevõtte juristi sõltumatusele. Esmaesitlus oli Tallinnas.
ECLA võttis 2015 a vastu juhtimisreeglid, mis täiendavad põhikirja ja eetika
koodeksit (viimane kinnitati Tallinna koosolekul 2014).
***
Üldkoosolek ehk General Assembly on ECLA kõrgeim juhtorgan, mis kohtub
kaks korda aastas. Assamblee roteerib liikmesriikide vahel (mai 2014 Eesti,
aprill 2016 Leedu, oktoober 2016 Prantsusmaa, märts 2017 Itaalia). Iga
rahvuslik organisatsioon saadab assambleele oma ametliku esindaja.

ECLA tegevjuhtkond koosneb 5 liikmest: president, sekretär, varahoidja, 2
asepresidenti.
ECLA president on arvates oktoobrist 2016 Jonathan Marsh (Prantsusmaa).
Võttis ameti üle Sergio Marini’lt (Itaalia).

Üldkoosolek Vilniuses 22. aprillil 2016









Kohustuslikud teemad (aasta-aruanne 2015, audiitori aruanne,
presidendi ettekanne, audiitori määramine).
Liikmelisuse küsimused: Austria asutas kohaliku organisatsiooni ja
kutsutakse järgmisele koosolekule osalema vaatlejana; Šoti ja
Šveitsiga ei saa kontakti; Bosnia ja Hertsogvina arvati välja, kuna pole
maksud liikmemaksu alates 2013.
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) arutelu: ECLA
positsioon edastati ning ECLA kanti puudutatud isikute (stakeholders)
registrisse, mis tähendab, et edaspidi kutsutakse ECLA ametlikult
osalema TTIP arengut puudutavatel sessioonidel. Meeldetuletuseks, et
EEJÜ toetas ECLA positsiooni TTIP osas (kodulehel koos 2015 a
üldkoosoleku protokolliga).
Kodulehe uuendamise arutelu algatamine. Esmalt tuleb saada paika
kontseptsioon ja siis leida professionaalne tegija. Liikmetelt oodatakse
tagasisidet, mida vaja uuendada.
Uueks asepresidendiks valiti Cecilie Kjelland (Norra).
Koosoleku sponsor oli Tark Grunte Sutkiene Leedu.
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Kohustuslikud teemad (ülevaade finantsidest /finantsolukord ’terve’,
kuna DLA Piper ei pikendanud sponsorlust, siis tuleb järgmisel aastal
kasutada kulude katteks reserve/, 2017 eelarve kinnitamine).
Presidendi ettekanne: (i) uute liikmete kaasamine; (ii) ACC/ECLA
ühiskiri EU Kohtu presidendile, milles esitleti vajadust tagada
ettevõttejuristile õigus esindada tööandjat EU kohtus – on iga ettevõtja
põhivabadus valida endale esindaja kohtus; vastust ei ole.
UK põhjalik ülevaade BREXIT’ist. Seni palju ebaselgust igal tasandil.
Uueks presidendiks valiti Jonathan Marsh (Prantsusmaa) ja
varahoidjaks Giovanni Cerutti (Itaalia).
Koosoleku sponsor oli Herbert Smith Freehills.

In-House Counsel World Summit Paris 24 -25 October 2016
“In-House Counsel going glocal – Global Business, Local Rules; Local
Business, Global Rules“

