14.10u-14.50u Onderzoekspresentaties:

Het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht nodigt u uit voor het
volgende middagsymposium:

“Verwijzen, verwachten en beslechten”

Beelden van de praktijk van prejudiciële verwijzingen naar het
Hof van Justitie van de Europese Unie
door Nederlandse rechters tussen 2000 en 2010
Donderdag 15 december 2011
van 14.00u tot 18.00u
Via de prejudiciële procedure werken rechters van de lidstaten van de
Europese Unie (EU) samen met het EU Hof van Justitie. De procedure
heeft een roemrijk verleden en het merendeel van de leerstukken over
doorwerking van Europees recht in het nationale recht is ontwikkeld via
prejudiciële verwijzingen waarmee nationale rechters het Hof van Justitie
om een beoordeling verzochten van de uitleg van Europese normen en de
geldigheid van Europese wetgeving. Over de prejudiciële procedure is
veel gepubliceerd in de afgelopen decennia, toch heeft maar weinig
onderzoek zich integraal gericht op zowel de verwijzingsuitspraken van de
nationale rechters, de fase bij het Hof van Justitie als de eindbeslissingen
van nationale rechters. Het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht
verricht onderzoek naar de praktijk van de prejudiciële procedure in
Nederland. Op 15 december worden voorlopige resultaten gepresenteerd,
u bent daarbij hartelijk welkom!

14.10u-14.30u De praktijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State
door mr. Eva Lachnit (junior docent economisch
publiekrecht, Europa Instituut, Universiteit Utrecht) en
Celine van der Weide (masterstudent Legal Research)
14.30u-14.40u De praktijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
door Arne Mombers (masterstudent Legal Research)
14.40u-14.50u De praktijk bij de Hoge Raad, civiele kamer
door mr. Sanne Buisman (onderzoeker, Europa Instituut,
Universiteit Utrecht)
14.50u-15.05u Een synthese. Gedachten over de autonomie van de
nationale rechter in het prejudicieel verwijzingsrecht
door dr. Herman van Harten
15.05u-15.30u Vragen uit de zaal
15.30u-16.00u Theepauze
16.00u-17.00u Vraagpunten in het prejudicieel verwijzingsrecht
Discussiepanel en bespreekpunten naar aanleiding van
onderzoeksresultaten en praktijkervaringen met:
mr. M.A. Fierstra (raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden)
prof. mr. A.W.H. Meij
prof. mr. L.A.J Senden (hoogleraar Europa Instituut,
Universiteit Utrecht)
prof. mr. H.G. Sevenster (lid van de Raad van State)
17.00u-17.10 Conclusies en vervolg
17.10u-18.00u Borrel

Programma:
13.30u-14.00u Inloop met koffie en thee
14.00u

Opening door de middagvoorzitter dr. Ton van den Brink
(Europa Instituut, Universiteit Utrecht)

14.05u

Aanbieding van de voorlopige onderzoeksresultaten aan
prof. mr. A.W.H. Meij (oud-rechter in het Gerecht van het
Hof van Justitie van de Europese Unie) door dr. Herman
van Harten (projectleider onderzoek, Europa Instituut,
Universiteit Utrecht)

Inschrijven:

Aanmelden:

Plaats:

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het G.J. Wiarda
Instituut, Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
en u daarom kosteloos aangeboden. Gelieve u aan te melden vóór
9 december 2011.
via mw. Thea Richardson
T: 030-2537060
E: T.Richardson@uu.nl
Fax: 030-2537067
Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

Vanwege een beperkt aantal plaatsen wordt aangeraden u tijdig aan te melden,
onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam of organisatie.
Meer informatie: www.uu.nl/europainstituut

