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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
A 6-a reuniune plenară a ReŃelei InstanŃelor Pilot
În cadrul celei de-a 6-a reuniuni plenare, instanŃele pilot din statele membre
vor discuta lansarea a doi noi programe de formare (programe de mentorat)
a instanŃelor pentru a organiza sondaje privind satisfacŃia utilizatorilor şi a
implementa instrumentele SATURN pentru managementul duratei procedurilor judiciare.
InstanŃele pilot vor încerca să definească indicatori pentru a evalua calitatea justiŃiei şi pentru
a identifica categorii de cauze care pot fi studiate în mod omogen, în cadrul măsurătorilor
privind durata procedurilor.
Proiectul de agendă

EJTN - REłEAUA EUROPEANĂ DE FORMARE JUDICIARĂ
Lansarea celui de-al treilea set de seminarii în domeniul justiŃiei penale
•
•

În luna octombrie se vor organiza seminarii EJTN în domeniul
justiŃiei penale, la Fischbachau şi Roma.
Judecătorii şi procurorii din statele membre UE sunt încurajaŃi să
participe.

EJTN anunŃă lansarea celui de-al treilea set de seminarii privind cooperarea
juridică internaŃională în domeniul penal, acestea vizând aspectele practice. Seminariile
privind mandatul european de arestare şi asistenŃa judiciară internaŃională vor fi organizate
simultan
în
Fischbachau
şi
Roma,
la
sfârşitul
lunii
octombrie
a.c.
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Seminariile vor reda spaŃiul real al cooperării judiciare internaŃionale, în acest context urmând
să fie emise şi executate cereri pentru mandatul european de arestare (EAW) şi asistenŃă
judiciară reciprocă (MLA).
Modelul de formare EJTN pentru sistemul judiciar, implementat pentru prima oara în luna
octombrie 2010 şi actualizat în anul 2011, va fi implementat din nou în domeniul traficului de
fiinŃe umane cu referire specială la exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă.
Două grupuri de magistraŃi, reprezentând două state membre (Italia şi Spania în cazul
seminarului din Roma şi Germania şi Portugalia în cazul seminarului din Fischbachau) vor
lucra împreună şi vor compara eficienŃa sistemelor juridice din aceste state, împreună cu alŃi
magistraŃi din diferite state membre UE (Ungaria, Olanda, Slovenia, Finlanda, FranŃa şi
Marea
Britanie).
Legătura către pagina proiectului JustiŃie Penală.

Programul de Schimb 2011: a doua cerere pentru candidaturi!
EJTN lansează o nouă cerere de candidaturi în contextul
Programului de Schimb 2011 pentru schimburi pe termen scurt în
cadrul instanŃelor, parchetelor şi instituŃiilor de formare judiciară
din statele membre ale Uniunii Europene.
Judecătorii, procurorii şi formatorii în domeniul judiciar care doresc să fie implicaŃi în
programul de schimb din alt stat UE pot să aplice prin completarea şi transmiterea
formularului de candidatură către punctul de contact al instituŃiei partenere a EJTN desemnată
pentru implementarea programului în statul respectiv.
Mai multe informaŃii privind Programul de Schimb 2011 al EJTN sunt disponibile în cadrul
secŃiunii Programul de Schimb de pe website-ul acestei instituŃii.
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