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Σχόλια
Την Πέµπτη 6 και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στο
∆ουβλίνο (Ιρλανδία) η 16η Γενική Συνέλευση του E.J.T.N. Tο ως άνω
∆ίκτυο, που είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση, εδρεύει στις
Βρυξέλλες, διέπεται από τις σχετικές ρυθµίσεις της έννοµης τάξης του
Βελγίου, χρηµατοδοτείται δε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
ετήσιες εισφορές των µελών του. Στο ∆ίκτυο συµµετέχουν, ως µέλη ή
παρατηρητές, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί της ∆ικαστικής Εξουσίας των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη
χωρών και άλλων ευρωπαϊκών κρατών (ο συνολικός αριθµός των οποίων
ανέρχεται σε περίπου σαράντα), έχει δε ως αποστολή την προώθηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε αυθεντική ευρωπαϊκή διάσταση για τα

µέλη της ευρωπαϊκής δικαστικής εξουσίας, µέσω της δηµιουργίας
εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Η Ε.Σ.∆ι. είναι µέλος

του E.J.T.N. και συµµετέχει ενεργά: α) στο πρόγραµµα “HELP” και
ειδικότερα στην 3η οµάδα εργασίας, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός
εγχειριδίου για την εκπαίδευση των διδασκόντων την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, β)στο πρόγραµµα ‘'Programmes''
του ∆ικτύου, όπου έχει αναλάβει µαζί µε την Ισπανία τον συντονισµό
των εργασιών της οµάδας που θα ασχοληθεί µε την γλωσσική
επιµόρφωση των Ευρωπαίων ∆ικαστών
2.Το E.J.T.N. είναι το ο κύριος διοργανωτής της εκπαίδευσης για
τη δικαστική εξουσία στην ευρωπαϊκή ένωση και της ανταλλαγής
γνώσεων, καθώς

«εκπροσωπεί» τα συµφέροντα περίπου 160.000

δικαστών και εισαγγελέων. ∆ηµιουργήθηκε το έτος 2000, περιλαµβάνει
στις δραστηριότητές του εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό, αστικό, ποινικό και
εµπορικό δίκαιο καθώς και σε γλωσσικά και κοινωνικά θέµατα. Το
όραµά του είναι να βοηθήσει να καλλιεργηθεί ο ευρωπαϊκός νοµικός και
δικαστικός πολιτισµός και να προωθήσει την καλύτερη γνώση των
νοµικών συστηµάτων και ως εκ τούτου να επαυξήσει την κατανόηση, την
εµπιστοσύνη και τη συνεργασία µεταξύ δικαστών και εισαγγελέων στα
κράτη µέλη. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουν αναλυθεί και προσδιορισθεί οι
εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν σχεδιασθεί προγράµµατα και µέθοδοι

3. Στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού νοµικού χώρου,
η διοίκηση και η δοµή του E.J.T.N. προάγει την εσωτερική δηµοκρατία
και ενθαρρύνει τη συνεργασία. H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο
όργανο, συνέρχεται µια φορά το χρόνο (συνήθως στα τέλη Μαΐου µε
αρχές Ιουνίου) στο κράτος µέλος που ασκεί την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο του έτους, συµµετέχουν τα µέλη
και οι παρατηρητές, λαµβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν το χρονικό
διάστηµα µέχρι την επόµενη γενική συνέλευση και εγκρίνεται η
οικονοµική διαχείριση του παρελθόντος έτους. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από 9 µέλη που εκλέγονται για θητεία τριών ετών από
τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του
έτους, επικουρεί και συµβουλεύει τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης
και διευθύνει την Γενική Γραµµατεία. Έχει την αρµοδιότητα να
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να διατυπώνει προτάσεις που είναι
αναγκαίες στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων, οι
οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Τέλος, ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση για περίοδο τριών ετών, προΐσταται της Γραµµατείας και
είναι ο κύριος συντονιστής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και
της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Τέσσερες µόνιµες οµάδες εργασίας
σχεδιάζουν και θέτουν σε εφαρµογή σχέδια και προγράµµατα, ενώ

υποοµάδες επεξεργάζονται ειδικά σχέδια και ζητήµατα. Το E.J.T.N.
συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4. Οι εργασίες της 16η Γενικής Συνέλευσης του E.J.T.N.έλαβαν
χώρα στο συνεδριακό κέντρο “EUROFOUND” που βρίσκεται στα
περίχωρα του ∆ουβλίνου (Loughlinstown). Μετά το χαιρετισµό που
απεύθυνε η πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Ιρλανδίας κυρία
Susan Denham, την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε το µέλος
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Ιρλανδίας και µέλος της Επιτροπής για
τις ∆ικαστικές Σπουδές στην Ιρλανδία κ. Michael Peart, ενώ ο Γενικός
Γραµµατέας του E.J.T.N. κ. Luis Pereira αναφέρθηκε στην οµιλία του
στα κύρια θέµατα που απασχόλησαν το ∆ίκτυο το χρονικό διάστηµα που
µεσολάβησε από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση και η εκπρόσωπος
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφέρθηκε στις γενικές κατευθύνσεις που διέπουν τη δράση της τα
επόµενα χρόνια. Ακολούθως, εγκρίθηκε η ηµερήσια διάταξη, η οποία
είχε αποσταλεί αρκετό χρονικό διάστηµα πριν και είχε αποτελέσει
αντικείµενο αναλυτικής διαβούλευσης και εγκρίθηκαν τα πρακτικά της
προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη
στις 30 και 31 Μαΐου 2012. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα κύρια
σηµεία της πολυσέλιδης ετήσιας έκθεσής του Γενικού Γραµµατέα
(υπάρχει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου), το «Στρατηγικό
Σχέδιο 2014-2020» και η έκθεση της ∆ιοικούσας Επιτροπής για το 2012

που εγκρίθηκαν µετά από συζήτηση. Περαιτέρω, οι τέσσερις µόνιµες
οµάδες και υποοµάδες εργασίας παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους
κατά τη διάρκεια του 2012 και τα σχέδια τους για το µέλλον (αναλυτική
αναφορά γίνεται στην ετήσια έκθεση του Γενικού Γραµµατέα όπου και
παραπέµπω για αποφυγή επαναλήψεων), ενώ υποβλήθηκαν για έγκριση
οι οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής διαχείρισης για το 2012 και
οι προβλέψεις για το 2013.
5. Στη δεύτερη ηµέρα των εργασιών εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός
για το 2014 και διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου
Γενικού Γραµµατέα, των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, των
επικεφαλής και των µελών των µόνιµων οµάδων εργασίας για την
επόµενη τριετία. Επίσης ανακοινώθηκε ότι η επόµενη Γενική Συνέλευση,
το2014, θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, καθότι η Ελλάδα θα ασκεί την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάµηνο του 2014

