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Europske mreže i strukture izobrazbe
Cilj je ERA-e promicati razumijevanje i najbolju praksu prava EU-a pružanjem izobrazbe i foruma za rasprave i razmjene svim pravosudnim djelatnicima u
Europi.
Ciljne skupine
ERA radi sa svim pravosudnim djelatnicima:
sucima
državnim odvjetnicima
odvjetnicima u privatnoj praksi
javnim bilježnicima
pravnicima u poduzećima
policijskim djelatnicima
pravnicima u javnoj upravi.
Vrste razvijenih aktivnosti izobrazbe
Kako je objašnjeno u komunikaciji Europske komisije o pravosudnoj izobrazbi iz rujna 2011., ERA ima „opsežno iskustvo u uspješnoj organizaciji seminara iz
prava Unije za multikulturalnu publiku”. Ona nudi konferencije i tečajeve na različitim razinama u svom sjedištu u Trieru (u blizini pravosudnog centra EU-a u
Luksemburgu), u Bruxellesu i po Europi:
godišnje konferencije i forumi za revizije i rasprave o novostima
seminari usmjereni na posebne promjene koje će stručnjaci u praksi detaljno istražiti
tečajevi za osnovnu izobrazbu kao uvod u posebno područje prava EU-a
informativni sastanke u Bruxellesu na kojima se analiziraju glavna događanja u području prava EU-a
tečajevi pravnog jezika.
ERA također nudi.
tečajeve e-učenja i resurse
e-prezentacije vrhunskih stručnjaka o pravu EU-a
pravni časopis pod nazivom Forum ERA-e koji izlazi tromjesečno
Programima izobrazbe ERA-e obuhvaćeno je cjelokupno pravo EU-a:
europsko javno pravo, odnosno, institucionalno pravo, temeljna prava, azil i migracije, zakonodavstvo o zaštiti okoliša, oporezivanje
europsko privatno pravo, odnosno, zaštita potrošača, radno i socijalno pravo, privatno međunarodno pravo, pravosudna suradnja u građanskim stvarima
europsko poslovno pravo, odnosno, pravo tržišnog natjecanja, javna nabava, prava intelektualnog vlasništva, pravo trgovačkih društava, financijske usluge
europsko kazneno pravo, odnosno, pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, policijska suradnja
Aktivnosti u 2015.
ERA je u 2015. organizirala 157 događaja za izobrazbu u kojima su sudjelovala 6903 pravosudna djelatnika iz 54 zemalja. Ponuđeno je i 7 tečajeva e-učenja
i oko 60 e-prezentacija.
Sudjelovali su sljedeći stručnjaci::
suci: 27 %
državni odvjetnici: 5 %
odvjetnici u privatnoj praksi: 24 %
pravnici u poduzećima: 5 %
policijski djelatnici: 1 %
službenici EU-a: 7 %
službenici ministarstava: 6 %
ostali državni službenici: 9 %
akademici: 5 %
predstavnici zaklada/NVO-a: 4 %
ostali: 6 %
Međunarodna partnerstva/sporazumi
Kao član osnivačEuropske mreže za pravosudnu izobrazbu (EJTN), ERA je 2013. ponovno izabrana u Upravljački odbor EJTN-a za razdoblje 2014. – 2017.
ERA će u istom razdoblju voditi radnu skupinu mreže za programe i sudjelovati u radnoj skupini o tehnologijama. Ona je uspostavila i čvrste veze s pojedinim
nacionalnim ustanovama za pravosudnu izobrazbu, pri čemu s nekima ima okvirne ugovore za zajedničku organizaciju aktivnosti izobrazbe za suce i
državne odvjetnike.
ERA također redovito surađuje na projektima sVijećem odvjetničkih komora Europe (CCBE),Vijećem notarijata Europske unije (CNUE),
Europskim udruženjem korporativnih pravnika (ECLA) te s ostalim odvjetničkim organizacijama na europskoj i nacionalnoj razini.
Kao javna zaklada, ERA je članicaEuropskog centra za zaklade.
Povijest
ERA je osnovana 1992. na inicijativu Europskog parlamenta. Osnivači su bili Veliko Vojvodstvo Luksemburg, pokrajina Falačko Porajnje, grad Trier i
udruženje prijatelja ERA--e. Od osnivanja zakladi su se, između ostalih, pridružile 24 od 28 država članica EU-a.
Podaci za kontakt
Akademija za europsko pravo (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Njemačka
Tel.: +49 651 93737-0
Ured u Bruxellesu
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Bruxelles - Belgija

E-pošta: info@era.int
Broj zaposlenika: 74
Pravni status: ERA je neprofitna javna zaklada.
Srodna poveznica
Web-mjesto ERA-e
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