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Prezentul ghid priveşte utilizarea echipamentului pentru videoconferinţe în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere din Uniunea Europeană. Acesta
examinează aspectele organizaţionale, tehnice şi juridice ale utilizării tehnologiei pentru videoconferinţe. Mai mult, analizează utilizarea echipamentului în
cadrul instanţelor şi al camerelor pentru martori, precum şi utilizarea echipamentului portabil. Orientarea se aplică în cazurile în care videoconferinţele sunt
utilizate pentru orice parte a procedurilor judiciare, în special pentru obţinerea de probe din locaţii aflate la distanţă, în alte state membre UE.
Ghid privind utilizarea videoconferințelor în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere (PDF)
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1. VIDEOCONFERINŢELE TRANSFRONTALIERĂ ÎN UE
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2.6. Procesul-verbal al audierii
3. ASPECTE TEHNICE
3.1. Istoricul cerinţelor tehnice
3.2. Măsuri de ordin general şi principii privind calitatea
3.2.1. Echipamentul pentru videoconferinţe – Imagine
3.2.2. Echipamentul pentru videoconferinţe – Sunet
3.3. Operarea echipamentului pentru videoconferinţe
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4.1. Cadrul juridic în materie penală
4.2. Cadrul juridic în materie civilă şi comercială
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