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În perioada 29 - 31 mai 2019, la Alicante, Spania, a avut loc cea de-a II-a ediţie a Conferinţei
Internaţionale „Medierea în domeniul Proprietăţii Intelectuale şi Comunicarea”, organizată de către
Oficiul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO), la care a participat şi reprezentantul AGEPI. La
sesiunile conferinţei au luat parte circa 400 de persoane - experți notorii ai EUIPO, precum şi din
domeniul jurisprudenței, instituții naționale și internaționale, reprezentanţi ai oficiilor naţionale de
proprietate intelectuală din 28 de state-membre ale UE şi non-UE, mediul academic, provideri, dar
și utilizatori ai serviciilor de mediere, mediatori, avocați care au abordat o gamă largă de subiecte
din domeniul medierii și valorii adăugate a acesteia pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și
impactul medierii în procedurile administrative și judiciare.
Obiectivul principal al conferinţei l-a constituit schimbul de cunoştinţe şi experienţe al speakerilor de
top din domeniul PI şi medierii, care au furnizat perspectiva proprie pe segmentul contemporan al
medierii ca metodă alternativă în continuă creștere de soluționare a disputelor din domeniul PI, atât
pentru personalul oficiilor de proprietate intelectuală din UE şi non-UE, cât şi pentru mediatori,
avocați, judecători, precum şi utilizatori și beneficiari ai medierii.
În cadrul conferinţei au fost abordate o serie de tematici precum: valoarea adăugată a medierii;
tendințele și practicile de mediere privind PI în întreaga lume, inclusiv practica Centrelor de mediere
şi Arbitraj ale OMPI şi EUIPO; medierea judiciară în domeniul PI; inteligența artificială și medierea;
intervenția și abilităţi de influencing în disputele având ca obiect PI; tehnici de mediere hibridă, cum
ar fi med-arb, arb-med, coaching și consultări prealabile, printre alte practici.
Informaţii mai ample referitoare la Conferinţă şi prezentările din cadrul acesteia pot fi accesate pe
site-ul EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-conference2019 [1].
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