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ES teisės turinio matomumo vidaus teisės kursuose užtikrinimas
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Nyderlanduose Olandijos teisėjų mokymo ir studijų centras (TMSC)
stengiasi kuo labiau integruoti Europos teisę į savo reguliarius kursus
(nacionalinės) teisės klausimais.
Šis požiūris padeda didinti Olandijos teisėjų ir prokurorų informuotumą
apie tai, kad Europos teisė yra nacionalinės teisės sudedamoji dalis.
Tačiau Europos teisę įtraukus į kursus nacionalinės teisės tema Europos
teisė iš dalies tapo nematoma.
Todėl, siekdamas parodyti, kad Europos teisė sudaro tam tikro kurso
dalį, TMSC savo skaitmeniniame kursų kataloge atitinkamo kurso
aprašo viršuje naudoja ES vėliavos piktogramą.
Taikant šią praktiką Europos teisė TMSC mokymo programoje yra
geriau matoma. Be to, tai taip pat leido padidinti TMSC valdytojų
informuotumą apie tai, kad, kai tinkama, kurdami ir peržiūrėdami
atitinkamus kursus, jie turi atsižvelgti į Europos teisę.
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Kitos pastabos

Šią GERĄJĄ PATIRTĮ labai lengva pritaikyti, be
rekomenduojama ja naudotis, nes ji lengvai perduodama.

to,

ypač

TMSC patirtis rodo, kad šią gerąją patirtį gana paprasta pritaikyti, nors
jos medžiagą buvo gana sudėtinga rengti ir tai ilgai užtruko.
Siekiant pritaikyti patirtį visuose tęstinio švietimo kursuose, TMSC kursų
valdytojai ir jų (išorės) instruktorių bendruomenė turėjo įvertinti, kiek
Europos teisė buvo perkelta į kursus.
2011 m. iš viso buvo 531 tęstinio švietimo kursai, todėl jiems įvertinti
prireikė daug laiko ir pastangų, visų pirma tai pasakytina apie kursus,
kuriuose Europos teisė nebuvo tokia pastebima.
Kartais kildavo abejonių dėl to, ar prie kurso aprašo reikėtų naudoti
vėliavos piktogramą, nes buvo teigiama, kad Europos teisė didesnę ar
mažesnę įtaką daro visiems nacionaliniams įstatymams. Dėl šios
priežasties kilo tam tikrų nesutarimų, tačiau tai, be kita ko, paskatino kai
kurias įdomias diskusijas, kuriose buvo aptartas nacionalinės ir Europos
teisės santykis.

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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