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Στο ευρύτερο πλαίσιο της αποκεντρωμένης κατάρτισης, το εν λόγω
σύστημα της Ιταλίας βασίζεται σε ένα δίκτυο τοπικών εκπαιδευτών
που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου και
που είναι επίσης αρμόδιοι για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων
κατάρτισης σε αρκετές δικαστικές περιφέρειες και για την
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης.
Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται επίσης η διαχείριση των βάσεων
δεδομένων, της συλλογής δεδομένων και των ευρετηρίων νομολογίας
του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ. Το εν λόγω δίκτυο εντάσσεται στις δομές
αποκεντρωμένης κατάρτισης που αποτελούν πλέον τμήμα της
Ιταλικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Italian School for the
Judiciary).
Συνολικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GAIUS της ιταλικής CSM στοχεύει
σε τρία διαφορετικά είδη αποτελεσμάτων. Καταρχάς, να αυξήσει τον
αριθμό των κεντρικών και αποκεντρωμένων κύκλων μαθημάτων
ευρωπαϊκού δικαίου· δεύτερον, να παράσχει εξειδικευμένη
κατάρτιση στους δικαστές που ασκούν τα καθήκοντά τους σε τομείς
που συνδέονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο· και τρίτον, να δημιουργήσει
(στο πλαίσιο του ιστότοπου COSMAG) μια ιστοσελίδα (ηλεκτρονικό
GAIUS) ικανή να προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε
προηγούμενα και τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης, διδακτικό
υλικό και εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι παρόμοια με άλλες που
απαντούν σε άλλες χώρες της ΕΕ –η Βουλγαρία, η Ρουμανία
(EUROQUOD) και οι Κάτω Χώρες (EURINFRA) είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα– που χρησιμοποιούν την ίδια φιλοσοφία και έχουν τον
ίδιο σκοπό.
Παρόλο που η μεταφορά της πρακτικής αυτή είναι εφικτή και
συστήνεται, η λειτουργικότητά της μπορεί να προσκρούσει στις
ιδιαιτερότητες της ειδικής δικαστικής οργάνωσης κάθε κράτους
μέλους, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών
ακαδημιών κατάρτισης. Εξάλλου, κατά την εφαρμογή της πρακτικής,
είναι σημαντικό να ορίζονται επαρκώς τα καθήκοντά της σε σχέση με
εκείνα των λοιπών υφιστάμενων σημείων επαφής ή δικτύων, π.χ. το
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για ποινικές υποθέσεις) και το
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
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