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Praxisens
namn

Kontinuerligt nätverksarbete (verkligt och virtuellt)

Huvudegenskaper:

Med de nederländska och italienska nätverken som förebild inrättade
det nationella institutet för domarkåren (NIM) i Rumänien 2012
EuRoQuod – det rumänska nationella nätverket för domstolarnas
samordnare av EU-rättsliga frågor. Målet var att förbättra kunskapen
om EU-rätten inom den rumänska domarkåren och med hjälp av
webbteknik informera om tillgängliga resurser för information om
EU-rätten. EuRoQuod är nu ett fungerande nätverk som består av
43 samordnare vid domstolar, varav de flesta är mycket aktiva, och en
mycket användbar webbplats med tre sektioner: en för nätverket, en för
ansökningar om förhandsavgöranden och en för särskilda områden som
ger upphov till frågor i domstolens rättspraxis. Under nätverkets första
år har NIM redan hunnit anordna fyra utbildningskonferenser för
EuRoQuods medlemmar. Den fjärde EuRoQuod-konferensen sändes
online på engelska och kunde därför följas av nederländska och
italienska domare, vilket skapade en koppling mellan de tre nätverken.
Utbildarna var dessutom medlemmar av Eurinfra-, Gaius- och
EuRoQuod-nätverken. De övriga medlemmar som följde diskussionen
online kunde använda ett online-chattrum för att delta aktivt i
diskussionerna. De kunde dessutom koppla upp sig mot
konferensdeltagarna via Skype.
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Institutul National al Magistraturii
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Kontinuerligt nätverksarbete (verkligt och virtuellt)

Tfn: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-post: office@inm-lex.ro
Webbplats: http://www.inm-lex.ro
Övriga
synpunkter

Denna praxis ingår i den allmänna praxisen ”En övergripande och
mångfasetterad strategi för utbildning i EU-rätt och internationellt
rättsligt samarbete”.

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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