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Przedmiot: Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi 

Jak Komisji wiadomo, Parlament pragnie aktywnie włączyć się w określanie polityki w zakresie 
szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości1. W związku z tym Parlament przyjąłby z zadowoleniem jak 
najszybsze przedstawienie wyników projektu pilotażowego i chciałby upewnić się, że Komisja śledzi 
najnowsze pomysły i zmiany w dziedzinie nie tylko szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
ale także szkolenia prawników, aby ostatecznie podjąć kwestię programu studiów prawniczych i 
nauczania prawa na uniwersytetach europejskich. 

1. Dlaczego udzielanie przez Komisję zamówień w ramach projektu pilotażowego zaproponowanego 
przez Parlament w 2011 r. trwa tak długo i czy jest nadzieja na przyspieszenie tej procedury? 

2. W jaki sposób Komisja zamierza uwzględnić konferencję koordynatorów sądowych ds. prawa 
europejskiego pt. „Wzajemnie powiązana Europa”, która odbyła się w Hadze we wrześniu 2012 r., 
mając na uwadze również rezolucje Parlamentu z dnia 17 czerwca 2010 r. i 14 marca 2012 r. w 
sprawie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości2? 

3. Czy w związku z utrzymującą się słabą koniunktura gospodarczą Komisja bierze pod uwagę 
inwestowanie w bardziej nowoczesne środki komunikacji i najnowsze narzędzia oprogramowania w 
celu realizacji celu zagwarantowania, że do końca 2020 r. połowie specjalistów UE wykonujących 
zawody prawnicze zaoferowane zostaną działania szkoleniowe? 

4. Czy Komisja nie uważa, że nadszedł czas, aby rozszerzyć debatę w sprawie szkoleń na prawników w 
ujęciu ogólnym, a także na programy studiów prawniczych i nauczanie prawa na uniwersytetach 
europejskich? 

Przedłożone: 7.11.2012 
Przekazane: 9.11.2012 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.11.2012 

                                                      
1  Zob. zalecenie Parlamentu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju obszaru sprawiedliwości UE w sprawach 

karnych (P6_TA(2009)0386) oraz rezolucje z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie programu sztokholmskiego 
(P7_TA(2009)0090), z dnia 17 czerwca 2010 r. i 14 marca 2012 r. w sprawie szkoleń pracowników wymiaru 
sprawiedliwości oraz wniosek w sprawie projektu pilotażowego. 

2  P7_TA(2012)0079. 


