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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2012 

aan de Commissie 
Artikel 115 van het Reglement 

Klaus-Heiner Lehne 
namens de Commissie juridische zaken 

Juan Fernando López Aguilar 
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Betreft: Justitiële opleidingen 

De parlementaire commissies met verantwoordelijkheden op het gebied van justitiële opleiding 
verwelkomen de reactie van de Commissie op de suggesties die zijn geformuleerd in de resoluties 
van het Parlement over een EU-ruimte voor strafrechtspleging, het programma van Stockholm en 
justitiële opleidingen, alsook haar voorstel voor het opzetten van een proefproject op dit terrein. Kan 
de Commissie, aangezien de artikelen 81 en 82 VWEU voorzien in de vaststelling volgens de gewone 
wetgevingsprocedure van maatregelen voor de "ondersteuning van de opleiding van magistraten en 
justitieel personeel", en dus in de volledige betrokkenheid van het Parlement: 

1. Aangeven hoe zij haar doelstelling denkt te verwezenlijken om de helft van de beoefenaren van 
juridische beroepen in de EU tegen 2020 opleidingsactiviteiten aan te bieden, en om te 
bewerkstelligen dat zij effectief aan de aangeboden opleidingen deelnemen? 

2. Aangeven welke stappen zij denkt te ondernemen om het netwerk van juridische 
opleidingsinstellingen in de Unie verder uit te bouwen en om optimaal gebruik te maken van de 
nationale en Europese opleidingsinstituten, met als doel lessen aan te bieden om rechters, 
openbare aanklagers en andere juridische beroepsbeoefenaren op een stabiele, duurzame basis 
vertrouwd te maken met het nationaal, vergelijkend en Europees recht, en tegelijkertijd de 
moeilijkheden te overwinnen die daaraan inherent zijn (rechters die daarvoor tijd moeten kunnen 
vrijmaken, het gerichte gebruik van schaarse middelen, de noodzaak tot ontwikkeling van 
taalvaardigheden en/of van meertalige opleidingsinstrumenten)? 

3. Mededelen hoe zij de rol van bestaande aanbieders van opleidingen en netwerken denkt te 
vergroten in het kader van haar voorstel voor een nieuwe justitieel programma, zodat deze 
volledig kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma van 
Stockholm? 

4. Laten weten hoe zij denkt in te spelen op de wens van het Parlement om een proactieve rol te 
vervullen, niet alleen bij het bepalen van het justitieel opleidingsbeleid, maar ook bij de vormgeving 
van de organisatie van het voorgenomen proefproject? 
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