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Legfontosabb
elemei:

A decentralizált képzés szélesebb kontextusában ez az olasz rendszer
az európai jog több területére szakosodott helyi oktatók hálózatára
épül, akik több igazságügyi körzetben tarthatnak képzéseket és
kielégíthetik az itt megjelenő képzési igényeket.
Feladataik közé tartozik az adatbázisok használata és az adatgyűjtés is,
továbbá a Bíróság és az EJEB ítélkezési gyakorlatának nyilvántartása. A
hálózat beépült az immár az Olasz Igazságügyi Akadémiához tartozó,
decentralizált képzési struktúrákba.
Az Akadémia teljes európai GAIUS projektjének célja három eredmény
elérése. Az első az európai jogról tartott, központosított és
decentralizált képzések számának növelése; a második az európai
joggal kapcsolatos hatásköröket gyakorló bírák számára tartott
speciális képzések nyújtása; és végül a harmadik a (COSMAG holnap
részeként) egy olyan honlap (az elektronikus GAIUS) létrehozása, amely
gyors és könnyű hozzáférést biztosít a korábbi és aktuális képzési
tanfolyamokhoz, tananyagokhoz, valamint a nemzeti és európai
jogalkotáshoz.
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Egyéb
megjegyzések

Ez a BEVÁLT GYAKORLAT hasonló a más uniós tagállamokban –
például Bulgáriában, Romániában (EUROQUOD) és Hollandiában
(EURINFRA) – már működő, azonos filozófiájú és célú gyakorlatokhoz.
Bár a gyakorlat átültethető és ajánlott, működőképessége az adott
tagállam igazságügyi szervezetének sajátosságaival ütközhet, mely
kérdés kívül esik a nemzeti képzési akadémiák hatáskörén. Egyébiránt
végrehajtása idején fontos lesz feladatainak megfelelő meghatározása
a más meglévő kapcsolattartó pontok vagy hálózatok – például az
Európai Igazságügyi Hálózat (büntetőügyekben), valamint a polgári és
kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat –
viszonylatában.
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