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Stosując model wypracowany przez sieci niderlandzką i włoską, w 2012
r. Krajowy Instytut Sądownictwa i Prokuratury w Rumunii stworzył
EuRoQuod – rumuńską krajową sieć koordynatorów sądowych w
obszarze prawa Unii Europejskiej. Sieć miała w założeniu przyczynić się
do zwiększenia wiedzy kadr rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości w
zakresie prawa europejskiego i potwierdzić dostępność źródeł
informacji na temat prawa europejskiego dzięki wykorzystaniu
technologii internetowych. Obecnie EuRoQuod stanowi w pełni
funkcjonalną sieć zrzeszającą 43, w większości bardzo aktywnych,
koordynatorów sądowych. Na potrzeby tej sieci utworzono również
bardzo przydatną stronę internetową obejmującą trzy sekcje: jedną
poświęconą sieci, drugą przeznaczoną na pytania prejudycjalne i trzecią
poświęconą określonym problematycznym obszarom w orzecznictwie
sądu. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania sieci Krajowy Instytut
Sądownictwa i Prokuratury zorganizował aż cztery konferencje
poświęcone szkoleniu członków EuRoQuod. Czwarta konferencja
dotycząca EuRoQuod była transmitowana online w języku angielskim,
dzięki czemu niderlandzcy i włoscy sędziowie również mogli w niej
uczestniczyć, co przyczyniło się do nawiązania współpracy między tymi
trzema sieciami. Ponadto osoby prowadzące szkolenia były członkami
sieci Eurinfra, Gaius i EuRoQuod. Inni członkowie śledzący przebieg
dyskusji online mogli skorzystać z internetowego pokoju rozmów, aby
wziąć aktywny udział w toczących się debatach, a także nawiązać
łączność z uczestnikami konferencji za pośrednictwem Skype’a.
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Dane
kontaktowe
instytucji

(Krajowy Instytut Sądownictwa i Prokuratury) Institutului National al
Magistraturii
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest
Rumunia
Nr tel.: +40 021 310 21 10
Faks: +40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Strona internetowa: http://www.inm-lex.ro

Inne uwagi

Opisana praktyka stanowi część ogólnej praktyki pt. „Kompleksowe,
wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie prawa UE i
międzynarodowej współpracy sądowej”.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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