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Ακολουθώντας το πρότυπο που καθιερώθηκε από το ολλανδικό και
το ιταλικό δίκτυο, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστικών Λειτουργών (NIM)
της Ρουμανίας δημιούργησε, το 2012, το EuRoQuod, το ρουμανικό
εθνικό δίκτυο δικαστικών συντονιστών στον τομέα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος ήταν να βελτιωθεί το επίπεδο
γνώσεων των δικαστικών λειτουργών της Ρουμανίας όσον αφορά το
ευρωπαϊκό δίκαιο και να αναγνωριστεί η προσβασιμότητα των
πληροφοριακών πόρων για το ευρωπαϊκό δίκαιο με τη χρήση
διαδικτυακής τεχνολογίας. Το EuRoQuod είναι πλέον ένα λειτουργικό
δίκτυο αποτελούμενο από 43 δικαστικούς συντονιστές, ιδιαίτερα
ενεργούς στην πλειονότητά τους, και με έναν πολύ χρήσιμο ιστότοπο
που περιέχει τρεις ενότητες: μία αφιερωμένη στο δίκτυο, μία δεύτερη
για προκαταρκτικές αιτήσεις και άλλη μία αφιερωμένη σε
συγκεκριμένους τομείς στους οποίους προκύπτουν ζητήματα σχετικά
με τη νομολογία του δικαστηρίου. Εντός του πρώτου έτους
λειτουργίας του, το ΝΙΜ έχει ήδη διοργανώσει τέσσερις διασκέψεις
αφιερωμένες στην κατάρτιση των μελών του EuRoQuod. Η τέταρτη
διάσκεψη του EuRoQuod μεταδόθηκε διαδικτυακά στην αγγλική
γλώσσα και, κατά συνέπεια, ήταν προσβάσιμη στους ολλανδούς και
ιταλούς δικαστές, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ των τριών
δικτύων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ήταν μέλη των δικτύων Eurinfra,
Gaius και EuRoQuod. Τα υπόλοιπα μέλη που παρακολούθησαν
διαδικτυακά τη συζήτηση είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν
έναν διαδικτυακό χώρο συνομιλίας για να συμμετάσχουν ενεργά στις
συζητήσεις και μπορούσαν να συνδεθούν με τους συμμετέχοντες στη
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διάσκεψη μέσω Skype.
Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα
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Άλλες
παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μέρος της γενικής πρακτικής «Μια
ολοκληρωμένη, πολύπλευρη προσέγγιση της κατάρτισης στο δίκαιο της
ΕΕ και τη διεθνή δικαστική συνεργασία».

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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