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Patirties
pavadinimas

Nuolatinė tinklų (realių ir virtualių) veikla

Pagrindiniai
ypatumai

Remdamasis Olandijoje ir Italijoje sukurtų tinklų pavyzdžiu, 2012 m.
Nacionalinis teisėjų institutas (NTI) Rumunijoje sukūrė EuRoQuod, t. y.
Rumunijos nacionalinį teismuose dirbančių Europos Sąjungos teisės
srities koordinatorių tinklą. Šio tinklo tikslas buvo geriau supažindinti
Rumunijos teisėjus su Europos teise ir, pasinaudojant žiniatinklio
technologija, sukurti prieigą prie informacijos apie Europos teisę
šaltinių. Šiuo metu EuRoQuod yra veikiantis tinklas, kurį sudaro 43
teismuose dirbantys koordinatoriai, kurių dauguma yra labai aktyvūs, ir
ypač naudinga svetainė, kurioje galima rasti tris skiltis: viena skirta
tinklui, kita − preliminariems prašymams, o trečia − konkrečioms
sritims, kuriose kyla teismų praktikos klausimų. Pirmaisiais tinklo
veikimo metais NTI jau surengė keturias konferencijas, kuriose buvo
apmokyti EuRoQuod nariai. Ketvirtoji EuRoQuod konferencija buvo
tiesiogiai transliuojama anglų kalba, todėl ją galėjo stebėti Olandijos ir
Italijos teisėjai; šioje konferencijoje buvo sudarytos sąlygos trims
tinklams užmegzti tarpusavio ryšius. Be to, mokymus vedė instruktoriai,
kurie yra Eurinfra, Gaius ir EuRoQuod tinklų nariai. Kiti nariai, kurie vėliau
dalyvavo diskusijose internete, turėjo galimybę pasinaudoti virtualiu
pokalbių kambariu ir aktyviai dalyvauti diskusijose, be to, jie prie
konferencijos galėjo prisijungti per Skype programą.
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Kitos pastabos

Ši patirtis yra sudedamoji bendros patirties, susijusios su „Išsamiu
daugialypiu požiūriu į mokymus apie ES teisę ir tarptautinį teisminį
bendradarbiavimą“, dalis.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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