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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
Actualizare - seminarul "JustiŃia în cifre"
Dl. Adis Hodzic, membru al grupului de lucru CEPEJ-GT-EVAL, a
participat în data de 29 august 2011, la seminarul "JustiŃia în cifre"
(organizat în Brazilia) la invitaŃia CurŃii Federale Supreme din
Brazilia. Raportul de evaluare CEPEJ privind sistemele judiciare
europene a fost utilizat ca punct de referinŃă pentru discuŃia privind relaŃia dintre statistică şi
planificarea strategică în cadrul sistemului judiciar.
Prezentarea domnului Adis Hodzic referitoare la "Statistica judiciară"
Raport

EJTN – ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară
Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind formarea judiciară
În Comunicarea sa, dată publicităŃii la 13 septembrie 2011 şi
intitulată „Instaurarea unui climat de încredere în justiŃie la
nivelul UE – O nouă dimensiune a formării judiciare europene”,
Comisia Europeană a stabilit un obiectiv pentru formarea în
domeniul dreptului comunitar, până în anul 2020, a 700.000 de
profesionişti ai dreptului. Comunicatul de presă şi textul
comunicării pot fi accesate pe site-ul DG JustiŃie la adresa
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20110913_en.htm.
ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară va publica în curând un punct de vedere cu privire la
comunicarea Comisiei.
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ENCJ – ReŃeaua Europeană a Consiliilor Judiciare
Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind formarea judiciară
La data de 13 septembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare intitulată
"Instaurarea unui climat de încredere în justiŃie la nivelul UE – O nouă dimensiune a
formării judiciare europene". În cuprinsul acesteia, Comisia Europeană a stabilit un obiectiv
pentru formarea în domeniul dreptului comunitar, până în anul 2020, a 700.000 de
profesionişti ai dreptului.
Comunicatul de presă al Comisiei Europene

ERA – Academia de Drept European
Comisia Europeană adoptă Comunicarea privind formarea judiciară
Dr Wolfgang Heusel, directorul Academiei de Drept
European, a făcut, la data de 13 septembrie 2011,
următoarea declaraŃie cu privire la adoptarea de către
Comisia Europeană a Comunicării privind formarea
judiciară:

dreptului

european

şi

nu

“Această Comunicare marchează un pas important către un
sprijin mai eficient pentru profesioniştii dreptului din
domeniul judiciar, avocatură sau notariat în aplicarea
numai în ceea ce priveşte cooperarea judiciară.“

“Construind pe aspectele sesizate în studiul Parlamentului European privind “Formarea
judiciară în statele membre”, pe care ERA îl derulează în cooperare cu EJTN şi cu sprijinul
administraŃiilor naŃionale ale justiŃiei “Comunicarea oferă o fundaŃie bună pentru dezvoltarea
unor activităŃi de pregătire specifice destinate pentru soluŃionarea deficienŃelor identificate.“
“Sunt mulŃumit de recunoaşterea rolului şi responsabilităŃii ReŃelei Europene de Formare
Judiciară (EJTN) drept o reŃea a actorilor naŃionali, întemeiată în parteneriat cu ERA şi cu
care noi colaborăm îndeaproape şi cu succes.”
“Sunt foarte mulŃumit în ceea ce priveşte referirea la ERA drept cel mai important furnizor de
formare profesională la nivel european şi în ceea ce priveşte menŃiunile Comisiei cu privire la
aşteptările acesteia faŃă de o implicare şi mai profundă a Academiei, pe care o pot confirma cu
plăcere.”
“Totuşi, doresc să subliniez că pentru dezvoltarea unui Program de AcŃiune şi mai substanŃial
şi pentru atingerea scopurilor ambiŃioase ale Programului Stockholm, trebuie alocate şi
resursele necesare.”

_______________________
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