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VENEłIA (CONSILIUL EUROPEI), EJTN ŞI ENCJ
- 16 noiembrie 2011 CCJE - Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni - www.coe.int/ccje
CCPE - Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni – www.coe.int/ccpe
CEPEJ - Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei – www.coe.int/cepej
EJTN - ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară – www.ejtn.eu
ENCJ - ReŃeaua Europeană a Consiliilor Judiciare – www.encj.eu
ERA - Academia de Drept European – www.era.int
Comisia de la VeneŃia – Consiliul Europei - http://www.venice.coe.int/
Comisarul pentru Drepturile Omului – Consiliul Europei http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp
Banca Mondială - http://go.worldbank.org/3DLFK0KV70
IACA – Academia InternaŃională AnticorupŃie - http://www.iaca-info.org/

CCPE – Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni
Întâlnirea plenară a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni
(CCPE)
Cea de-a şasea sesiune plenară a CCPE se va desfăşura în Strasbourg, în
perioada 24 – 25 noiembrie 2011. Principala sarcină a membrilor Consiliului, pe parcursul
acestei întâlniri, va fi să discute şi să adopte o «Opinie privind relaŃia dintre procurori şi
administraŃia penitenciară », care va fi comunicată Consiliului Europei.
Proiectul de agendă

CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
Accent pe calitatea justiŃiei
În cadrul întâlnirii care a avut loc la Strasbourg în perioada 06-07
octombrie 2011, grupul de lucru privind „Calitatea justiŃiei” (GT-QUAL) a luat act de
implementarea noilor instrumente recent create de CEPEJ. Această întâlnire a constituit şi o
ocazie pentru diseminarea primelor experienŃe concrete privind manualul pentru derularea
unor sondaje cu privire la satisfacŃia justiŃiabililor. Grupul a continuat activitatea de analiză a
indicatorilor necesari pentru a măsura calitatea justiŃiei.
Agenda

EJTN – ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară
Seminarul pe teme lingvistice de la Ljubljana atrage un număr record de participanŃi
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•
•

Seturile de seminarii cu teme lingvistice dobândesc din ce în ce mai multă popularitate
Fundamentul acestei creşteri este dat de calitatea materialelor de instruire şi de studiile
de caz practice

Următorul seminar lingvistic, organizat la Ljubljana în perioada 07-11 noiembrie, a atras un
număr record de participanŃi.
În anul 2010, EJTN a lansat un program multianual, intitulat „Formare lingvistică cu privire la
vocabularul cooperării judiciare în materie penală”. Acest program, cunoscut si sub numele
de „seminariile lingvistice” constă în şase seminarii cu sesiune practice şi teoretice, în cadrul
cărora se abordează cele patru abilităŃi de bază (citire, scriere, vorbire şi ascultare) în context
terminologic juridic.
După seminarul iniŃial din 2011 de la Roma, următorul seminar de la Bordeaux a atras 42 de
magistraŃi din 11 Ńari. Ulterior, pentru seminarul de la Ljubljana s-au înscris 56 de magistraŃi.
***
Vizită de studiu la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului

de

Schimb

al

AutorităŃilor

25 de judecători şi procurori din 7 state
europene au luat parte la o vizită cu durata de
4 zile în cadrul CurŃii Europene a Drepturilor
Omului, în perioada 10 – 13 octombrie 2011.
Vizita a fost organizată în cadrul programului
Judiciare, în strânsă colaborare cu CEDO.

ParticipanŃii au aflat informaŃii despre CEDO, prin intermediul unor sesiuni speciale şi au
avut ocazia de a se întâlni şi a discuta cu un judecător din cadrul CurŃii. La sfârşitul activităŃii
a fost organizată o sesiune practică dedicată prezentării şi discutării jurisprudenŃei recente.
O altă vizită de studiu la CEDO, pentru vorbitori de engleză, va fi organizată la sfârşitul lunii
noiembrie 2011, alte evenimente similare urmând să fie anunŃate pentru anul 2012. Pentru
mai multe informaŃii referitoare la Programul de Schimb al EJTN şi alte oportunităŃi de
formare, persoanele interesate pot consulta site-ul EJTN.

ENCJ – ReŃeaua Europeană a Consiliilor Judiciare
ENCJ confirmă importanŃa formării judiciare în domeniul dreptului Uniunii Europene
ReŃeaua Europeană a Consiliilor Judiciare subliniază importanŃa mesajului Comisiei
Europene, transmis cu ocazia comunicării recente privind formarea judiciară europeană.
ENCJ reaminteşte că ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) şi institutele naŃionale
de formare au un rol indispensabil pentru atingerea scopurilor stabilite de Comisia Europeană.
ENCJ este ferm hotărât să contribuie la realizarea proiectelor Comisiei şi solicită membrilor
să sprijine şi să iniŃieze acŃiuni care să ajute judecătorii Europei să devină judecători europeni.
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ERA – Academia de Drept European
Lupta împotriva criminalităŃii informatice: este necesar un efort comun din partea
sectoarelor public şi privat - conferinŃa de la Trier, 10-11 noiembrie 2011
---------------

Având în vedere creşterea nivelului de infracŃiuni
informatice s-a evidenŃiat necesitatea unor instrumente
legale actualizate conform noilor evoluŃii tehnologice şi
noilor metode utilizate de infractori. Totodată, pentru ca
lupta împotriva acestui tip de infracŃiuni să aibă succes, este
esenŃială cooperarea internaŃională publică-privată.
Seminarul ERA
“Lupta împotriva infracŃiunilor
informatice: cooperarea între organele de cercetare penală
şi industria furnizorilor de internet”, care a avut loc în perioada 10-11 noiembrie la Trier a
reunit experŃi din ambele domenii, care au discutat modalităŃile prin care acest gen de
cooperare poate fi implementată.
Nicola Dileon, reprezentant Europol şi Michael Moran, reprezentant al Interpol, au prezentat
punctul de vedere al agenŃiilor de cercetare penală, subliniind necesitatea unor parteneriate
strategice pentru a reduce nivelul infracŃionalităŃii informatice.
Marco-Arno Hartwig, reprezentant al Comisiei Europene, a prezentat iniŃiativele curente ale
Uniunii Europene în ceea ce priveşte lupta împotriva infracŃiunilor informatice. Astfel, s-a
subliniat că propunerea Comisiei Europene pentru o directivă privind atacurile împotriva
sistemelor informatice, prezentată de Comisia Europeană anul trecut, arată că este necesară
cooperarea internaŃională pentru soluŃionarea acestor probleme.
Seminarii ERA:
24 noiembrie 2011 – 25 noiembrie 2011, Trier, Germania
Utilizarea transfrontalieră a videoconferinŃei, în cadrul instanŃelor
- analiza experienŃei statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la
utilizarea videoconferinŃei în cadru procedurilor penale
01 decembrie 2011 – 02 decembrie 2011, Trier, Germania
ConferinŃa anuală privind justiŃia penală în cadrul UE

Comisarul pentru Drepturile Omului – Consiliul Europei
Acces la justiŃie pentru persoanele cu dizabilităŃi: intervenŃia Comisarului
Hammarberg în faŃa CurŃii de la Strasbourg
“De prea multe ori, persoanelor cu dizabilităŃi li se neagă accesul la
justiŃie, comparativ cu alte persoane”, a spus Comisarul pentru Drepturile
[18/10/11]
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Omului din partea Consiliului Europei, domnul Thomas Hammarberg, cu ocazia depunerii
unor observaŃii scrise în atenŃia CurŃii Europene a Drepturilor Omului, referitor la un caz care
priveşte tratamentul unei persoane cu dizabilităŃi din România. (informaŃii suplimentare)
IntervenŃia unui terŃ - Comisarul pentru Drepturilor Omului din partea Consiliului Europei,
făcută în conformitate cu articolul 36, paragraful 3 al ConvenŃiei Europene a Drepturilor
Omului (cererea nr.47848/08 – Centrul pentru Resurse Juridice în numele lui Valentin
Câmpeanu împotriva Romaniei)
Date cu privire la starea de sănătate (p.4: deces într-o instituŃie socio-medicală / Centrul
pentru Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva Romaniei)

IACA – Academia InternaŃională AnticorupŃie

ConferinŃă şi ceremonie pentru premiile de integritate
În perioada 22 – 25 noiembrie, IACA va găzdui ConferinŃa Profesională Anuală şi Adunarea
Generală a ReŃelei Partenerilor Europeni pentru Lupta împotriva CorupŃiei (EPAC/EACN).
IniŃiată în 2011 şi înfiinŃată în 2004, EPAC este o reŃea independentă şi informală care
reuneşte mai mult de organisme pentru supravegherea organelor de cercetare penală şi
autorităŃi ale Consiliului Europei şi ale statelor membre ale Uniunii Europene. Totodată, o
entitate formală, fundamentată pe structurile EPAC, ReŃeaua Punctelor de Contact Europene
pentru Lupta împotriva CorupŃiei (EACN) a fost înfiinŃată în anul 2008 prin Decizia nr.
2008/852/JHA a Consiliului Uniunii Europene din 24 octombrie. EACN include 48 de
autorităŃi pentru lupta împotriva corupŃiei, din cadrul statelor membre ale UE şi împreună cu
EPAC reprezintă cel mai mare forum european pentru practicieni. ConferinŃa din acest an, cu
tema „Standarde în integritate” va oferi cadrul necesar pentru schimbul de experienŃe şi bune
practici pentru îmbunătăŃirea instrumentelor anti-corupŃie şi consolidarea luptei împotriva
corupŃiei din Europa şi în alte regiuni internaŃionale.
De asemenea, Transparency International va organiza în cadrul IACA o ceremonie de
acordare a premiilor de integritate, în seara zilei de 24 noiembrie. Premiile de integritate au
fost acordate pentru prima oară în anul 2000 pentru a recompensa persoane fizice şi
organizaŃii care au avut o contribuŃie în lupta globală împotriva corupŃiei.
Conform Transparency International, obiectivul general al programului este de a “acorda o
mai mare recunoaştere efortului jurnaliştilor, activiştilor societăŃii civile, reprezentanŃilor
guvernelor şi avertizorilor de integritate care lucrează pentru a investiga şi a demasca
corupŃia, adesea cu mari riscuri personale.” Nominalizările sunt deschise publicului, iar în
fiecare an câştigătorul este selecŃionat de un juriu format din 11 personalităŃi din domeniul
anticorupŃiei.

_______________________
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