Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Punerea în aplicare de instrumente de formare pentru a promova
aplicarea corectă a dreptului UE și cooperarea judiciară internațională
Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Țările de Jos
aprilie 2014

Denumirea
practicii

O abordare cuprinzătoare și polivalentă a formării cu privire la dreptul
UE și la cooperarea judiciară internațională (modelul Eurinfra)

Caracteristici
principale:

Proiectul Eurinfra din Țările de Jos a fost introdus în 2002. Acesta a
constat în trei proiecte secundare, cu următoarele obiective:


îmbunătățirea accesului la resursele cuprinzând informații
despre legislația europeană cu ajutorul tehnologiei internet;



îmbunătățirea cunoașterii
magistrații olandezi;



crearea și menținerea unei rețele de judecători-coordonatori în
materia dreptului UE (denumiți în continuare GCE).

legislației

europene

de

către

Realizarea acestor obiective este interdependentă: accesul îmbunătățit
la resursele juridice poate fi valorificat mai bine dacă magistrații cunosc
mai pe larg și în mod mai aprofundat legislația europeană. În același
timp, o bază organizatorică este necesară. Rețeaua de judecătoricoordonatori în materia dreptului UE urmărește să exploateze mai bine
cunoașterea legislației europene de către magistrați prin îmbunătățirea
cooperării între aceștia.
Pentru a îndeplini aceste obiective, judecătorii-coordonatori au primit
misiunea de a îmbunătăți gradul de informare și de coordonare internă
din cadrul propriilor instanțe și de a întreține legături cu alte instanțe pe
tema legislației europene.
Proiectul Eurinfra s-a încheiat în decembrie 2004, însă aceasta nu
înseamnă că activitățile întreprinse în cadrul proiectului au încetat la
aceeași dată. Dimpotrivă, cei trei piloni ai proiectului au dobândit un
caracter permanent și vor fi consolidați cu noi activități.
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Sursa:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

În prezent, rețeaua GCE își reanalizează misiunea și modul în care
rețeaua în ansamblu și fiecare judecător-coordonator în materia
dreptului UE pot să-și desfășoare activitatea în modul cel mai benefic
pentru a sprijini magistrații olandezi să înțeleagă și să aplice legislația și
instrumentele UE și pentru a oferi asistență cu privire la digitizarea
aflată în curs de desfășurare și la dezvoltarea platformelor de
comunicare socială – precum și cu privire la extinderea dreptului
european în cadrul sferelor de competență naționale.
Proiectul Eurinfra s-a dovedit a fi o practică transferabilă, atât în
ansamblu – modelul celor trei componente – cât și parțial.
Link internet
direct disponibil

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf

Datele de
contact ale
instituției

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
(Centrul de studii juridice și de formare profesională judiciară)
Adresă poștală: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresă pentru vizitatori: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Site internet: http://www.ssr.nl

Alte observații

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ descrisă anterior este asemănătoare cu alte
practici care există deja în alte state membre ale UE – de exemplu
Bulgaria, România [EUROQUOD – fișa informativă „Colaborarea
permanentă în rețea (la nivel real și virtual)”, prezentată în aceeași
secțiune)] și Italia (fișa informativă „GAIUS”, prezentată în aceeași
secțiune) – bazate pe aceeași filosofie și având același scop. Experiența
olandeză este menționată aici deoarece a fost prima de acest tip.
Deși aceasta este o practică transferabilă și recomandată, este
important ca, în momentul în care va fi pusă în aplicare, misiunile sale să
fie definite în mod corespunzător în raport cu alte puncte de contact sau
rețele existente – de exemplu Rețeaua Judiciară Europeană (în materie
penală) și Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială.
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Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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