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Praxisens
namn

Övergripande och mångfasetterad strategi för utbildning i EU-rätt och
internationellt rättsligt samarbete (Eurinfra-modellen)

Huvudegenskaper:

Eurinfra-projektet i Nederländerna infördes 2002. Det bestod av
tre delprojekt, med följande mål:


Förbättra tillgången till informationsresurser om EU-rätten med
hjälp av webbteknik.



Förbättra kunskapen om EU-rätt inom det nederländska
rättsväsendet.



Inrätta och upprätthålla ett nätverk för samordnare i EU-rättsliga
frågor vid domstolarna (nedan kallat GCE-nätverket).

Uppnåendet av dessa mål är beroende av varandra: om domarkåren har
en bredare och djupare kunskap om EU-rätten har de också större nytta
av förbättrad tillgång till rättsliga resurser. Samtidigt krävs en
organisatorisk grund. GCE-nätverket är utformat för att förbättra
utnyttjandet av kunskapen om EU-rätten inom rättsväsendet genom
förbättrat samarbete mellan dem som ingår i domarkåren.
För att uppnå detta har domstolarnas samordnare fått i uppdrag att
förbättra informationen och den interna samordningen inom sina egna
domstolar och hålla kontakt med andra domstolar i EU-rättsliga frågor.
Eurinfra-projektet slutfördes i december 2004, men det innebär inte att
verksamheterna inom ramen för projektet också upphörde vid denna
tidpunkt. Tvärtom, projektets tre pelare är nu permanenta och kommer
att förstärkas med nya verksamheter.
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Källa:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

GCE-nätverket ser nu över sina uppgifter och överväger hur nätverket i
sig och de enskilda samordnarna kan arbeta på bästa sätt för att hjälpa
det nederländska rättsväsendet att förstå och tillämpa EU:s lagstiftning
och instrument samt bidra till den pågående digitaliseringen, de sociala
mediernas ökade spridning och EU-rättens ökade betydelse inom de
nationella rättsområdena.
Eurinfra-projektet har visat sig vara en överförbar praxis, både som
helhet – trekomponentsmodellen – och varje del för sig.
Finns tillgängligt http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
via en direkt
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
webblänk
Kontaktuppgifter

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Postadress: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Besöksadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tfn: + 31 88 361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Webbplats: http://www.ssr.nl

Övriga
synpunkter

Den bästa praxis som beskrivs här liknar den som redan finns i andra
EU-länder – t.ex. Bulgarien, Rumänien (Euroquod – faktabladet om
kontinuerligt nätverksarbete (verkligt och virtuellt), beskrivet i samma
punkt) och Italien (faktabladet om Gaius, beskrivet i samma punkt) –
med samma synsätt och syfte. Här betonas den nederländska
erfarenheten eftersom det projektet var det första som genomfördes.
Även om praxisen är överförbar och rekommenderas är det dock viktigt
att man under genomförandet noggrant definierar uppgifterna när det
gäller andra befintliga kontaktpunkter eller nätverk, t.ex. det europeiska
rättsliga nätverket (i straffrättsliga frågor) och det europeiska rättsliga
nätverket på civil- och handelsrättens område.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: Del 1 – Studie om bästa praxis för utbildning av domare
och åklagare, som genomförts av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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