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Naslov prakse

Stalno mreženje (realno in virtualno)

Glavne
značilnosti

Nacionalni inštitut za sodnike in tožilce (INM) v Romuniji je po vzoru
nizozemske in italijanske mreže leta 2012 vzpostavil EuRoQuod –
romunsko nacionalno mrežo sodnih koordinatorjev na področju prava
Evropske unije. Cilj je bil izboljšati poznavanje evropskega prava med
romunskimi pravosodnimi delavci in potrditi razpoložljivost virov
informacij o evropskem pravu z uporabo spletne tehnologije. EuRoQuod
je zdaj delujoča mreža, ki jo sestavlja 43 sodnih koordinatorjev, med
katerimi jih je večina zelo dejavnih, in zelo uporabno spletno mesto, ki
vsebuje tri razdelke: prvi je namenjen mreži, drugi predhodnim
poizvedbam, poseben razdelek pa je namenjen posebnim področjem, v
zvezi s katerimi se v sodni praksi postavljajo vprašanja. Inštitut INM je v
prvem letu delovanja organiziral že štiri konference, namenjene
usposabljanju članov mreže EuRoQuod. Četrto konferenco EuRoQuod
so prenašali v živo v angleščini, tako da je bila dostopna nizozemskim in
italijanskim sodnikom in tožilcem, kar pomeni, da so bile vse tri mreže
med seboj povezane. Poleg tega so bili izvajalci usposabljanja člani mrež
Eurinfra, Gaius in EuRoQuod. Preostali člani, ki so razpravo spremljali
prek spleta, so lahko uporabljali spletno klepetalnico in tako dejavno
sodelovali v razpravah, z udeleženci konference pa so se lahko povezali
po Skypu.

Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni inštitut za sodnike in tožilce (INM)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5
050019 Bukarešta
Romunija
Telefon: +40 021 310 21 10
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Telefaks: +40 021 311 02 34
E-naslov: office@inm-lex.ro
Spletno mesto: http://www.inm-lex.ro
Druge pripombe

Ta praksa je del splošne prakse z naslovom „Celovit, večplasten pristop k
usposabljanju o pravu EU in mednarodnem pravosodnem sodelovanju“.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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