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Uniós képzési hálózatok és struktúrák
Az Európai Jogi Akadémia (ERA) az uniós jog megértését és az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos bevált gyakorlatok terjedését kívánja elősegíteni
azáltal, hogy képzéseket nyújt a gyakorló európai jogászok számára, és fórumot biztosít a vitákhoz és az eszmecserékhez.
Célcsoportok
Az ERA az alábbi csoportokba tartozó gyakorló jogászok számára nyújtja szolgáltatásait:
Bírák
Ügyészek
Magánpraxisban dolgozó ügyvédek
Közjegyzők
Jogtanácsosok és vállalati jogászok
A bűnüldöző szervek tagjai
A közigazgatásban dolgozó jogászok
A képzési tevékenységek típusai
Mint azt az Európai Bizottság igazságügyi képzésről szóló, 2011. szeptemberi közleménye kifejti, az ERA széles körű tapasztalatokkal rendelkezik „a
multikulturális közönségnek szervezett sikeres uniós jogi szemináriumok területén”. Az Akadémia az alábbi, különböző szintű konferenciákat és
tanfolyamokat kínálja (az Európai Unió Bíróságának székhelye, Luxembourg közelében fekvő) trieri központjában, továbbá Brüsszelben és szerte
Európában:
Éves konferenciák és fórumok a legutóbbi fejlemények áttekintésére és megvitatására
Szemináriumok, amelyek középpontjában a jogászokat érintő valamely konkrét újdonság részletes vizsgálata áll
Alaptanfolyamok az uniós jog meghatározott területével kapcsolatos bevezetésként
Brüsszelben tartott rövid képzések az uniós jog aktuális fejleményeinek elemzésére
Jogi szaknyelvi tanfolyamok
Az ERA további szolgáltatásai:
Online (e-learning) tanfolyamok és anyagok
Online prezentációk az uniós jog kiemelkedő szakértőivel
Az ERA Forum című, negyedévenként megjelenő jogi folyóirat
Az ERA képzési programjai az uniós jog teljes spektrumát lefedik, az alábbiak szerint:
Európai közjog, pl. intézmények joga, alapvető jogok, menekültügy és bevándorlás, környezetvédelmi jog, adózás
Európai magánjog, pl. fogyasztóvédelem, munkajog és társadalombiztosítási jog, nemzetközi magánjog, polgári ügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés
Európai gazdasági jog, pl. versenyjog, közbeszerzések joga, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, társasági jog, pénzügyi szolgáltatások joga
Európai büntetőjog, pl. büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, rendőrségi együttműködés
2015. évi tevékenységek
2015-ban az ERA 157 képzést szervezett, amelyeken 54 országból összesen 6903 gyakorló jogász vett részt. Az Akadémia ezenfelül 7 online tanfolyamot
és mintegy 60 online prezentációt is közzétett.
A résztvevők szakmai háttere az alábbiak szerint alakult:
Bírák: 27%
Ügyészek: 5%
Magánpraxisban dolgozó ügyvédek: 24%
Jogtanácsosok: 5%
A bűnüldöző szervek tagjai: 1%
Uniós tisztviselők: 7%
Minisztériumi tisztviselők: 6%
Egyéb köztisztviselők: 9%
Tudományos szakemberek: 5%
Alapítványok/NGO-k képviselői: 4%
Más: 6%
Nemzetközi partnerségek/megállapodások
Az ERA-t 2013-ban – a 2014-től 2017-ig tartó időszakra – újra beválasztották a részvételével megalapított Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
irányító bizottságába. Emellett az ERA ugyanezen időszakra megbízást kapott arra, hogy a hálózat programokkal foglalkozó munkacsoportjának találkozóit
összehívja, és a technológiai munkacsoport tagjává is megválasztották. Szoros kapcsolatokat ápol egyes, jogászképzéssel foglalkozó országos
intézményekkel is, amelyek némelyikével keretmegállapodást kötött a bíró- és ügyészképzések közös szervezésére.
Az ERA emellett rendszeres, projektalapú együttműködést folytat az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsával (CCBE), az
Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsával (CNUE), a Társasági Jogászok Európai Egyesületével (ECLA), valamint további európai és országos szintű
jogászegyesületekkel.
Közhasznú alapítványként az ERA az Európai Alapítványi Központ (EFC) tagja.
Az ERA története
Az ERA-t 1992-ben alapították, az Európai Parlament kezdeményezésére. Alapítását a Luxemburgi Nagyhercegség, Rajna-vidék–Pfalz tartomány, Trier
városa és a „Friends of ERA” (Az ERA barátai) nevű egyesület finanszírozta. Azóta – egyebek mellett – a 28 uniós tagállam közül 25 csatlakozott az
alapítványhoz.
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A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A
Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az
európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

