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A gyakorlat
címe

Folyamatos (valós és virtuális) hálózatépítés

Legfontosabb
elemei:

A holland és az olasz hálózatok által kiépített mintát követve 2012-ben
a román Nemzeti Bíraintézet létrehozta az EuRoQuod-ot, azaz az uniós
jog területén működő bírósági koordinátorok román nemzeti hálózatát.
A cél a román bírói kar európai jogról alkotott ismereteinek javítása
mellett az európai jogi információforrások hozzáférhetőségének az
internetes technológia segítségével történő fejlesztése volt. Az
EuRoQuod immár egy 43, többségében igen aktív bírósági
koordinátorból álló funkcionális hálózat, amely egy három részből álló,
nagyon hasznos honlappal rendelkezik: az egyik rész a hálózatról szól, a
másik az előzetes megkeresésekről, a harmadik pedig olyan
területekről, amelyekre nézve a bíróság ítélkezési gyakorlata során
kérdések merülnek fel. Az Intézet az EuRoQuod működésének első
évében már négy, a tagok képzésének szentelt konferenciát szervezett.
A negyedik EuRoQuod konferenciát angol nyelven online közvetítették,
így a holland és olasz igazságügyi tisztviselők számára is elérhető volt, s
ezzel kapcsolatot teremtett a három hálózat között. Ezen túlmenően az
oktatók között az Eurinfra, a Gaius és az EuRoQuod tagjai is fellelhetők
voltak. A vitát online követő további tagok lehetőséget kaptak egy
online csevegőszoba használatára, ahol is aktívan részt vehettek a
vitákban, és Skype segítségével kapcsolatot létesíthettek a konferencia
résztvevőivel.
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Egyéb
megjegyzések

Ez a gyakorlat az „Uniós jogi képzés és nemzetközi igazságügyi
együttműködés átfogó, sokrétű megközelítése” átfogó gyakorlat részét
képezi.
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