Studietur til Bruxelles og Luxembourg
Onsdag den 4. og torsdag den 5. oktober 2017

Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) planlægger en studietur til Bruxelles og Luxembourg, hvor
formålet er at få indsigt i regeldannelsen på udbudsområdet på EU-niveau.
Vi skal i Bruxelles tale med repræsentanter for Rådets danske oversættelsestjeneste om blandt
andet tilblivelsen af EU-lovgivning, om sagsgangen i Rådet indtil den endelige vedtagelse, herunder
om jurist-lingvistfasen (oversættelsestjenesten), sproglige variationer i udbudsdirektiverne mv. Vi
skal i Luxembourg overvære en domsforhandling, samt drøfte Rettens og Domstolens aktiviteter
med Jesper Svenningsen, der er dommer ved Retten.
Programmet er som følger (ændringer kan eventuelt forekomme):
Onsdag den 4. oktober 2017
Kl. 06:50
Kl. 10:00
Kl. 13.00
Kl. 15.33
Kl. 20:30

Afrejse fra København (Kastrup) med Brussels Airlines til Bruxelles.
Møde med den danske oversættelsestjeneste ved Rådet.
Frokost.
Afgang med tog til Luxembourg.
Middag.

Overnatning på Park Inn by Radisson Luxembourg City Hotel.
Torsdag den 5. oktober 2017
Kl. 08:20
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 18:00
Kl. 19:45

Overværelse af domsforhandling (Det tilstræbes, at sagen er af udbudsretlig
interesse, men det kan af praktiske årsager ikke garanteres).
Frokost i Domstolen.
Møde med dommer Jesper Svenningsen om udbudsjuridiske emner og
problemstillinger.
Afrejse fra Luxembourg med Luxair.
Ankomst til København (Kastrup).

Tilmelding og betaling
Tilmelding:

Senest fredag den 7. juli 2017 til Karin.Martinsen@rsyd.dk med oplysning om:
1) Pasnummer og fulde navn som det er angivet i passet, og
2) Fødselsdato.

Maximum for antal deltagere er 30, efter ”først til mølle” princippet.
Pris:
4.000 kr. som betales ved tilmelding på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4183
konto nr. 3001774158. HUSK at anføre navn på indbetaler.

Tilmelding er bindende. Ved et eventuelt afbud vil DFFU forsøge at få en deltager på en eventuel
venteliste til at overtage pladsen på studieturen.
Teknisk arrangør er VR Rejser, som er medlem af rejsegarantifonden.

