L-Aħjar Prassi fit-taħriġ tal-imħallfin u tal-prosekuturi
Kategorija tal-prassi: L-Implimentazzjoni ta' Għodod għat-Taħriġ li Jiffavorixxu lApplikazzjoni Korretta tad-Dritt tal-UE u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali
Tip ta' prassi: Prassi mhux klassifikata

Pajjiż: Ir-Rumanija
April, 2014

Isem tal-prassi

Il-Ħolqien Kontinwu ta' Netwerks (Reali u Virtwali)
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ewlenin:

Fl-2012, l-Istitut Nazzjonali tal-Maġistratura (INM) fir-Rumanija mexa
fuq il-mudell tan-netwerk Olandiż u dak Taljan, u ħoloq il-EuRoQuod –
netwerk nazzjonali Rumen ta' koordinaturi ġudizzjarji fil-qasam tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea. Il-mira kienet li jittejjeb l-għarfien fid-dritt
Ewropew fi ħdan il-ġudikatura Rumena u li jkun hemm rikonoxximent
tal-aċċessibilità għar-riżorsi ta' informazzjoni dwar id-dritt Ewropew
permezz tat-teknoloġija tal-internet. Illum, il-EuRoQuod huwa netwerk
funzjonali magħmul minn 43 koordinatur ġudizzjarju, li fil-biċċa l-kbira
tagħhom huma attivi ħafna, u għandu websajt siewja ferm li tinkludi
tliet taqsimiet: taqsima ddedikata għan-netwerk, waħda maħsuba għal
talbiet preliminari u l-oħra maħsuba għall-oqsma speċifiċi li jqajmu xi
mistoqsijiet fil-ġurisprudenza tal-qorti. Matul l-ewwel sena talfunzjonament tan-netwerk, l-INM diġà organizza erba' konferenzi
apposta għat-taħriġ tal-membri tal-EuRoQuod. Ir-raba' konferenza talEuRoQuod ixxandret onlajn bl-Ingliż - permezz ta' hekk, din kienet
aċċessibbli għall-maġistrati Taljani u Olandiżi u għaldaqstant inħolqot
rabta bejn it-tliet netwerks. Barra minn hekk, il-ħarrieġa kienu membri
tan-netwerks Eurinfra, Gaius u EuRoQuod. Il-membri l-oħra li segwew
id-diskussjoni onlajn kellhom l-opportunità li jużaw chatroom onlajn
sabiex jipparteċipaw b'mod attiv fid-dibattiti u setgħu jikkomunikaw
mal-parteċipanti tal-konferenza permezz ta' Skype.
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Il-Ħolqien Kontinwu ta' Netwerks (Reali u Virtwali)

Telefon: + 40 021 310 21 10
Faks: + 40 021 311 02 34
Posta Elettronika: office@inm-lex.ro
Websajt: http://www.inm-lex.ro
Kummenti
oħrajn

Din il-prassi tifforma parti mill-prassi ġenerali li ġġib l-isem ta' "Approċċ
Komprensiv u Pluridimensjonali għat-Taħriġ fid-Dritt tal-UE u filKooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali".
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