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Doorlopend netwerken (reëel en virtueel)

Voornaamste
kenmerken:

In navolging van Nederland en Italië heeft het Nationaal Instituut voor
de magistratuur (NIM) in Roemenië in 2012 EuRoQuod opgericht – het
Roemeense nationale netwerk van gerechtscoördinatoren op het
gebied van EU-recht. Het doel is om de kennis van het Europees recht
binnen de Roemeense rechterlijke macht te vergroten, evenals het
bewustzijn van de toegang tot informatiebronnen over Europees recht
met behulp van internettechnologie. EuRoQuod is inmiddels een
functioneel netwerk van 43 gerechtscoördinatoren, van wie de meeste
zeer actief zijn. Het netwerk beschikt over een bijzonder nuttige
website bestaande uit drie onderdelen: een onderdeel dat betrekking
heeft op het netwerk, een onderdeel voor preliminaire vragen en een
onderdeel voor specifieke gebieden van de jurisprudentie die vragen
opwerpen. In het eerste jaar dat het netwerk actief is, heeft het NIM al
vier conferenties voor EuRoQuod-leden georganiseerd. De vierde
EuRoQuod-conferentie was online (in het Engels) te volgen voor
Nederlandse en Italiaanse magistraten, waarbij een verbinding tussen
de drie netwerken tot stand werd gebracht. Bovendien waren de
opleiders leden van de drie netwerken (Eurinfra, Gaius en EuRoQuod).
De andere leden die de conferentie online volgden, konden via een
chatroom actief deelnemen aan de debatten en via Skype verbinding
leggen met de deelnemers.

Contactgegevens Nationaal instituut voor de magistratuur (NIM)
van de instelling Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5
050019, Boekarest
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Doorlopend netwerken (reëel en virtueel)

Roemenië
Tel.: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Website: http://www.inm-lex.ro
Overige
opmerkingen

Deze praktijk maakt deel uit van de algemene praktijk "Brede,
veelzijdige aanpak van opleiding in EU-recht en internationale justitiële
samenwerking".

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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