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Inom den bredare decentraliserade utbildningen bygger detta system i
Italien på ett nätverk av lokala utbildare som är specialiserade på olika
områden av EU-rätten och dessutom är behöriga att anordna
utbildningar i flera domsagor och tillgodose dessas utbildningsbehov.
I utbildarnas uppgifter ingår även att driva databaser och samla in
uppgifter och kataloger över EU-domstolens och Europadomstolens
rättspraxis. Detta nätverk är integrerat i de decentraliserade
utbildningsstrukturer som nu ingår i den italienska skolan för
domarkåren.
Syftet med den italienska skolan för domarkårens europeiska
Gaius-projekt är att uppnå tre olika resultat. Det första målet är att öka
antalet centraliserade och decentraliserade kurser i EU-rätt, det andra
är att tillhandahålla särskild utbildning för domare som är behöriga
inom områden som har samband med EU-rätt och det tredje målet är
att (som ett led av Cosmag-webbplatsen) skapa en webbsida
(elektroniska Gaius) som ger snabb och enkel åtkomst till tidigare och
pågående utbildningskurser, läromaterial samt nationell och europeisk
lagstiftning.
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Denna bästa praxis liknar andra metoder i andra EU-länder – Bulgarien,
Rumänien (Euroquod) och Nederländerna (Eurinfra) är goda exempel
med samma synsätt och syfte.
Även om praxisen både kan överföras och rekommenderas kanske det
inte är helt lätt att anpassa den till rättsväsendets organisation i andra
medlemsstater, vilket inte är en fråga som berör nationella
utbildningsinstitut. Under genomförandet är det dessutom viktigt att
noggrant definiera uppgifterna när det gäller andra befintliga
kontaktpunkter eller nätverk, t.ex. det europeiska rättsliga nätverket
(i straffrättsliga frågor) och det europeiska rättsliga nätverket på
civil- och handelsrättens område.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: Del 1 – Studie om bästa praxis för utbildning av domare
och åklagare, som genomförts av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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