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Karatteristiċi
prinċipali:

Il-Proġett Eurinfra ġie introdott fil-Pajjiżi l-Baxxi fl-2002. Il-proġett kien
jikkonsisti fi tliet subproġetti, bl-objettivi li ġejjin:


Itejjeb l-aċċess għar-riżorsi ta’ informazzjoni tal-liġi Ewropea
permezz tat-teknoloġija tal-internet;



Itejjeb l-għarfien tal-liġi Ewropea fost il-ġudikatura Olandiża;



L-istabbiliment u ż-żamma ta’ netwerk ta’ koordinaturi tal-qrati
għal-liġi Ewropea (minn hawn ’il quddiem GCE).

It-twettiq ta’ dawn l-għanijiet hija interdipendenti: aċċess aħjar għal
riżorsi legali jista’ jiġi utilizzat aħjar jekk il-ġudikatura jkollha għarfien
usa' u aktar fil-fond tal-liġi Ewropea. Fl-istess ħin, hija meħtieġa bażi
organizzattiva. In-netwerk ta’ koordinaturi tal-qrati għal-liġi Ewropea
huwa mfassal biex isir użu aħjar mill-għarfien tal-liġi Ewropea fost ilġudikatura billi jtejjeb il-kooperazzjoni bejn il-membri tal-ġudikatura.
Għal dan il-għan, il-koordinaturi tal-qorti ġew mogħtija d-dmir li jtejbu linformazzjoni u l-koordinazzjoni interna fil-qrati tagħhom stess, u
jkollhom kuntatti ma’ qrati oħra dwar is-suġġett tal-liġi Ewropea.
Il-proġett Eurinfra tlesta f’Diċembru 2004, iżda dan ma jfissirx li lattivitajiet imwettqa fil-qafas ta’ dan il-proġett ġew mitmuma minn dik
id-data. Għall-kuntrarju, it-tliet pilastri tal-proġett kisbu status
permanenti u se jkunu msaħħa b’attivitajiet ġodda.
Sors:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
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Bħalissa, in-netwerk GCE qed jerġa’ jikkunsidra l-kompiti tiegħu u l-mod
kif in-netwerk b’mod ġenerali u l-GCEs individwali jistgħu joperaw blaħjar mod sabiex jgħinu lill-ġudikatura Olandiża tifhem u tapplika l-liġi u
l-istrumenti tal-UE, jgħinu fid-diġitalizzazzjoni u t-tkabbir tal-midja
soċjali - kif ukoll fl-espansjoni tal-liġi Ewropea fil-ġurisdizzjonijiet
nazzjonali.
Il-proġett Eurinfra wera li huwa prassi trasferibbli, kemm b’mod ġenerali
- il-mudell bi tliet partijiet - u fil-partijiet individwali tiegħu.
L-indirizz dirett http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
tal-internet
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
disponibbli
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta’ Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
tal- Indirizz postali: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Indirizz ta' kuntatt: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
Indirizz elettroniku: ssr.international@ssr.nl
Sit elettroniku: http://www.ssr.nl
L-AĦJAR PRASSI deskritta hawnhekk hija simili għal oħrajn li diġà
jinsabu f’pajjiżi oħra tal-UE - il-Bulgarija, ir-Rumanija (EUROQUOD skeda informattiva “Netwerking Kontinwu (Reali u Virtwali)” deskritt
taħt l-istess qasam) u l-Italja (skeda informattiva “Gaius” deskritt taħt listess qasam) pereżempju - bl-użu tal-istess filosofija u skop. Lesperjenza Olandiża hija enfasizzata hawnhekk għaliex dan kienet lewwel waħda li ġiet implimentata.
Għalkemm trasferibbli, u rrakkomandata, fil-mument talimplimentazzjoni tagħha, se jkun importanti li jiġu ddefiniti sew ilkompiti tiegħu fir-rigward ta’ punti ta’ kuntatt eżistenti jew netwerks
oħra - pereżempju n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (f’materji kriminali)
u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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