Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
Kategória postupu: Zavádzanie nástrojov odbornej prípravy na podporu správneho
uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce
Typ postupu: nezaradený postup

Krajina: Rumunsko
apríl 2014

Názov postupu

Nepretržité vytváranie sietí (reálnych a virtuálnych)

Hlavné črty:

Národný inštitút súdnictva (NIM) v Rumunsku po vzore holandskej
a talianskej siete v roku 2012 vytvoril EuRoQuod – rumunskú
vnútroštátnu sieť súdnych koordinátorov v oblasti práva Európskej únie.
Cieľom bolo zlepšiť poznatky o európskom práve v rumunskom
súdnictve a sprístupniť informačné zdroje o európskom práve pomocou
webovej technológie. EuRoQuod je teraz funkčná sieť, ktorú tvorí 43
väčšinou veľmi aktívnych súdnych koordinátorov s veľmi užitočnou
webovou lokalitou rozdelenou na tri oddiely: jeden oddiel sa týka siete,
druhý predbežných žiadostí a tretí je venovaný osobitným oblastiam,
ktoré vyvolávajú otázky v súvislosti s judikatúrou súdov. V prvom roku
pôsobenia Národný inštitút súdnictva stihol usporiadať štyri konferencie
venované odbornej príprave členov siete EuRoQuod. Štvrtá konferencia
siete EuRoQuod sa vysielala on-line v angličtine, a bola tak prístupná aj
holandským a talianskym sudcom, čím vzniklo spojenie medzi troma
sieťami. Navyše aj školitelia boli členmi sietí Eurinfra, Gaius
a EuRoQuod. Ostatní členovia, ktorí sledovali diskusiu on-line, mali
možnosť využiť on-line diskusnú miestnosť, v ktorej sa mohli aktívne
zapojiť do diskusií a spojiť sa s účastníkmi konferencie prostredníctvom
služby Skype.
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E-mail: office@inm-lex.ro
Webová lokalita: http://www.inm-lex.ro
Ďalšie
poznámky

Tento postup je súčasťou celkového postupu „Komplexný mnohostranný
prístup k odbornej príprave v oblasti práva EÚ a medzinárodnej justičnej
spolupráce“.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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