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Klíčové znaky:

Podle vzoru vytvořeného nizozemskou a italskou sítí zřídil Národní
institut soudců (NIM) v Rumunsku EuRoQuod – rumunskou celostátní
síť soudních koordinátorů v oblasti práva Evropské unie. Cílem bylo
zlepšit u rumunských soudců znalost evropského práva a pomocí
internetové technologie zpřístupnit zdroje informací o evropském
právu. EuRoQuod nyní představuje funkční síť, která je složena ze
43 soudních koordinátorů, z nichž je většina velmi aktivní, s velmi
užitečnými internetovými stránkami, které obsahují tři oddíly: jeden
věnovaný síti, další pro předběžné žádosti a oddíl věnovaný konkrétním
oblastem, které v judikatuře soudů vyvolávají otázky. Během prvního
roku fungování sítě uspořádal NIM již čtyři konference zaměřené na
vzdělávání členů sítě EuRoQuod. Čtvrtá konference týkající se sítě
EuRoQuod byla vysílána on-line v angličtině, a byla tudíž přístupná pro
nizozemské a italské soudce, což mezi těmito třemi sítěmi navázalo
kontakty. Školiteli byli členové sítí Eurinfra, Gaius a EuRoQuod. Ostatní
členové, kteří sledovali diskusi on-line, měli možnost využít on-line chat
a aktivně se zapojit do debaty a mohli se s účastníky konference spojit
prostřednictvím Skypu.

Kontaktní údaje Národní institut soudců (National Institute of Magistracy (NIM))
instituce
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest
Rumunsko
Tel. č.: + 40 021 310 21 10
Č. faxu: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
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Internetové stránky: http://www.inm-lex.ro
Další poznámky

Tento postup je součástí celkového přístupu týkajícího se „komplexního,
mnohostranného přístupu ke vzdělávání v oblasti práva EU a mezinárodní
justiční spolupráce“.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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