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A gyakorlat
címe

Uniós jogi képzés és nemzetközi igazságügyi együttműködés átfogó,
sokrétű megközelítése (Eurinfra-modell)

Legfontosabb
elemei:

Az Eurinfra projektet 2002-ben vezették be Hollandiában. Három
alprojektből állt, amelyek célkitűzése a következő volt:


az uniós jogi információforrások elérhetőségének javítása
internetes technológia segítségével;



az európai jog ismeretének javítása a holland bírói kar körében;



uniós jogi bírósági koordinátorok hálózatának felállítása és
fenntartása (a továbbiakban GCE).

E célkitűzések megvalósítása egymástól függ: a jogi erőforrásokhoz
való jobb hozzáférés nagyobb mértékben hasznosítható, ha a bíróságok
szélesebb körű és részletesebb ismeretekkel rendelkeznek az európai
jogról. Egyidejűleg szükség volt egy szervezeti alap megteremtésére is.
Az európai jogi bírósági koordinátorok hálózata létrehozásának célja az
európai jogi ismeretek jobb bírói felhasználásának elősegítése a bírák
közötti együttműködés javításának segítségével.
Ennek elérése érdekében a bírósági koordinátorok feladata a saját
bíróságaikon belüli jobb információcsere és belső egyeztetés
megteremtése, továbbá az európai jogi kérdések terén más
bíróságokkal történő kapcsolattartás.
Az Eurinfra projekt 2004 decemberében lezárult, de ez nem jelenti azt,
hogy ugyanekkor a projekt keretében végzett tevékenységek is
befejeződtek. Épp ellenkezőleg, a projekt három pillére állandósult, és
új tevékenységek fogják erősíteni ezeket.
Forrás:
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http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Jelenleg a GCE hálózat átértékeli feladatait és azt, hogy a hálózat
egésze és az egyes koordinátorok hogyan tudnak a leghatékonyabban
tevékenykedni annak érdekében, hogy támogassák a holland bírói kart
az uniós jog és eszközök megértésében és alkalmazásában. Ezen
túlmenően segítséget kívánnak nyújtani a jelenleg is zajló digitalizálási
folyamattal, a közösségi média növekedésével, valamint az uniós
jognak a nemzeti igazságügyi rendszereken belüli egyre nagyobb
szerepével kapcsolatban.
Az Eurinfra projekt átültethető gyakorlatnak bizonyult, úgy egészét –
három összetevős modellként –, mint részeit tekintve.
Közvetlen
internetes link

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf

Intézményi
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Igazságügyi Képzési és Oktatási Központ (SSR)
Postai cím: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Látogatási cím: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
E-mail cím: ssr.international@ssr.nl
Honlap: http://www.ssr.nl

Egyéb
megjegyzések

Az itt leírt BEVÁLT GYAKORLAT hasonló azokhoz a gyakorlatokhoz,
amelyek ugyanezzel a filozófiával és céllal más uniós tagállamokban
már működnek; ilyen például Bulgáriában és Romániában a
„Folyamatos (valós és virtuális) hálózatépítés” című, ugyanazon mező
alatt bemutatott EUROQUOD-tájékoztató, valamint Olaszországban az
ugyanazon mező alatt bemutatott „GAIUS”-tájékoztató. A holland
gyakorlat kiemelését az indokolja, hogy ezt hajtották végre először.
Bár a gyakorlat a végrehajtása idején átültethető és ajánlott, fontos lesz
feladatainak megfelelő meghatározása a más meglévő kapcsolattartó
pontok vagy hálózatok – például az Európai Igazságügyi Hálózat
(büntetőügyekben), valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben
illetékes Európai Igazságügyi Hálózat – viszonylatában.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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