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Στις Κάτω Χώρες, το ολλανδικό Κέντρο Κατάρτισης και Μελέτης
Δικαστικών Λειτουργών (SSR) ενσωματώνει το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο
το δυνατόν περισσότερο στους τακτικούς κύκλους μαθημάτων για
(εθνικά) νομικά θέματα.
Αυτή η προσέγγιση αυξάνει την ευαισθητοποίηση των ολλανδών
δικαστών και εισαγγελέων ως προς το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό
δίκαιο είναι εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, με την ενσωμάτωση του
ευρωπαϊκού δικαίου στα μαθήματα εθνικού δικαίου το ευρωπαϊκό
δίκαιο έγινε κάπως «αόρατο».
Συνεπώς, για να επισημανθεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελεί μέρος
ενός συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων, στον ψηφιακό κατάλογο του
SSR τοποθετείται σημαία της ΕΕ στην κορυφή της περιγραφής του
κύκλου μαθημάτων.
Ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, η προβολή του ευρωπαϊκού
δικαίου στο πρόγραμμα σπουδών του SSR έχει αυξηθεί. Επιπλέον,
έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των διευθυντών σπουδών
του SSR όσον αφορά την ενσωμάτωση, όπου είναι σκόπιμο, του
ευρωπαϊκού δικαίου στους κύκλους μαθημάτων που αναπτύσσουν
και αναθεωρούν.
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Η συγκεκριμένη ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι εξαιρετικά εύκολο να
υιοθετηθεί και συνιστάται ιδιαίτερα λόγω της εύκολης μεταφοράς
της.
Σύμφωνα με την εμπειρία του SSR, η εισαγωγή της πρακτικής ήταν
σχετικά απλή, παρότι η υλική της εφαρμογή ήταν πιο δύσκολη και
χρονοβόρα.
Για την εφαρμογή της, σε όλους τους κύκλους μαθημάτων
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οι διευθυντές σπουδών του SSR και η
(εξωτερική) ομάδα εκπαιδευτών τους χρειάστηκε να εκτιμήσουν τον
βαθμό στον οποίο το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελούσε μέρος κάθε
μαθήματος.
Το 2011, ο αριθμός των κύκλων μαθημάτων στη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση ήταν 531, οπότε χρειάστηκε αρκετός χρόνος και
προσπάθεια για να γίνουν οι απαραίτητες εκτιμήσεις, ιδίως για τα
μαθήματα όπου η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου δεν ήταν
τόσο προφανής.
Ορισμένες φορές υπήρχαν αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα της
τοποθέτησης σημαίας στην περιγραφή του μαθήματος, διότι υπήρχε
το επιχείρημα ότι σχεδόν κάθε εθνικό δίκαιο είναι επηρεασμένο σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό έχει
προκαλέσει κάποια αντίσταση, αλλά έχει προκαλέσει και μερικές
ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις ειδικές σχέσεις μεταξύ εθνικού και
ευρωπαϊκού δικαίου.
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