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Netværk (fysiske og virtuelle)

Hovedtræk:

Med inspiration fra det nederlandske og italienske netværk oprettede
det nationale retsinstitut (NIM) i Rumænien i 2012 EuRoQuod – det
rumænske netværk af retskoordinatorer inden for EU-ret. Målet var at
øge kendskabet til EU-retten inden for det rumænske retsvæsen og til,
hvordan man kan få adgang til europæiske lovgivning via
internetteknologi. EuRoQuod er nu et funktionelt netværk bestående af
43 retskoordinatorer, hvoraf de fleste er meget aktive, med et meget
nyttigt websted med tre afdelinger: en for netværket, en til indledende
anmodninger og en for specifikke områder, der rejser spørgsmål om
Domstolens retspraksis. I det første driftsår har NIM allerede arrangeret
fire konferencer til uddannelse af EuRoQuod's medlemmer. Den fjerde
EuRoQuod-konference blev vist online på engelsk og var således også
tilgængelig for nederlandske og italienske dommere, hvilket skabte en
forbindelse mellem de tre netværk. Desuden var underviserne
medlemmer fra Eurinfra-, GAIUS- og EuRoQuod-netværket. De
deltagere, der fulgte diskussionen online, kunne via et onlinechatrum og
Skype deltage aktivt i debatten med de øvrige deltagere i konferencen.
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Netværk (fysiske og virtuelle)

Websted: http://www.inm-lex.ro
Andre
bemærkninger

Denne praksis er en del af den samlede praksis for "En omfattende,
multifacetteret tilgang til undervisning i EU-ret og internationalt retligt
samarbejde".

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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