Pracovný plán ENCJ na roky 2016-2017

V roku 2014 prijala ENCJ nový 4-ročný strategický a akčný plán. V rámci tohto plánu sa
identifikovali 3 strategické ciele:
1. Podporovať nezávislé a zodpovedné súdne systémy v Európskej únii a ostatných
krajinách Európy;
2. podpora včasnej a efektívnej justície (merateľnej čo do nezávislosti, výkonnosti
a kvality) slúžiacej všetkým občanom Európskej únie ;
3. podporovať a posilniť vzájomnú dôveru medzi sudcami a inými súdnymi orgánmi.
Pracovný plán na roky 2016-2017 zavádza aktivity, ktoré chce ENCJ uskutočniť od júna 2016
do júna 2017 a ktorých cieľom je dosiahnuť vyššie uvedené ciele.
Spôsob práce ENCJ v nasledujúcich rokoch je založiť dve alebo tri projektové skupiny každý
rok. Každá z projektových skupín bude zahŕňať nielen členov ENCJ ale aj zástupcov vedcov,
ktorých cieľom bude preskúmať predmetnú problematiku a pripraviť záverečnú správu, ktorá
bude prezentovaná na Valnom zhromaždení.
1. Fungovanie organizácie
Valné zhromaždenie ENCJ
-

v roku 2017 sa Valné zhromaždenie ENCJ uskutoční v dňoch 7-9 júna 2017 v Paríži.
Hostiteľom valného zhromaždenia bude Súdna rada Francúzska

Výkonná rada ENCJ
-

výkonná rada sa stretne 4 krát a to v mesiaci júl a november 2016 a následne
v mesiacoch marec a máj 2017. Jej úlohou bude diskutovať a monitorovať prácu
projektových skupín a prerokovávať ostatné problémy.

Financie organizácie
-

výkonná rada je zodpovedná za rozpočtové záležitosti organizácie. Výkonná rada
zároveň akceptuje názory kontrolórov ENCJ. Výkonná rada by mala do budúcnosti
zabezpečiť financovanie organizácie Európskou komisiou.

Stála kancelária
-

-

výkonná rada je ďalej zodpovedná aj za fungovanie stálej kancelárie ENCJ. Súčasné
zamestnankyne kancelárie sú Monique van der Goes (plný úväzok) a Natalie Callebaut
(1/4 úväzok). Kancelária bude aj naďalej pokračovať v organizácii stretnutí týchto
orgánov ENCJ: Valné zhromaždenie, Výkonná rada. Kancelária ENCJ rieši finančné
záležitosti organizácie (dotácie Európskej komisie, návrh rozpočtu, príprava
finančných správa a finančného účtovníctva, ostatné fin. záležitosti)
možnosť stáže v ENCJ bola opäť obnovená v roku 2015; tento program umožňuje
zamestnancom súdnych rád členských krajín aby sa zúčastnili stáže v ENCJ po dobu 2
mesiacov; ENCJ neplatí stážistovi mzdu, ale hradí mu náklady na ubytovanie a ostatné
životné náklady (doprava, strava). Na jeseň 2016 kancelária ENCJ rada privíta nového
stážistu.

Vzťahy a kooperácia s členmi a pozorovateľmi ENCJ
-

-

-

výkonná rada uvíta ak si členovia a pozorovatelia budú naďalej zdieľať informácie aj
prostredníctvom webovej stránky; druhá časť výročnej správy ENCJ bude
publikovaná ku koncu roka 2016; od členov sa bude vyžadovať, aby zaslali ich
pripomienky do zhruba polovice septembra;
prezident, členovia výkonnej rady môžu príležitostne navštíviť členov
a pozorovateľov ENCJ (najmä na začiatku členstva nového člena) za účelom
prediskutovať angažovanosť člena do záležitostí a projektov ENCJ;
ENCJ môže dostať požiadavky na spoluprácu od ostatných členov a pozorovateľov
ENCJ alebo iných orgánov podobných súdnym radám;
zdieľanie informácií a bežných postupov medzi členmi a pozorovateľmi ENCJ je
veľmi dôležitým znakom fungovania tejto organizácie a prichádza do úvahy najmä
vtedy, ak súdne systémy niektorých členov alebo pozorovateľov čelia dôležitým
výzvam; týmto spôsobom dochádza k efektívnej spolupráci medzi členmi ENCJ

Vonkajšie vzťahy a kooperácia s ostatnými organizáciami
Prezident ENCJ a zástupcovia ENCJ budú v roku 2016-2017 naďalej pokračovať v rozvíjaní
vzťahov s týmito organizáciami:
Európska komisia; DG Justice – generálne riaditeľstvo EK pre justíciu; EU Justice
scoreboard; Európsky parlament; Súdny dvor Európskej únie; Rada Európy; Európska súdna
vzdelávacia sieť (EJTN); Európsky právny inštitút; Inštitút Maxa Plancka; Ostatné
organizácie.
Prezident a zástupcovia ENCJ budú pozývať tieto organizácie na stretnutia, konferencie
pretože tieto inštitúcie majú zásadný význam na kreovaní, posilňovaní európskych súdnych
systémov.

HLAVNÉ PROJEKTY V PROJEKTOVOM ROKU 2016-2017

Projektové skupiny sa po prvý krát stretnú na pilotnom stretnutí ENCJ v Ríme v dňoch 26. –
27. septembra 2016 .

Projekt č. 1 – Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva – pokračovanie
Ide o projekt s dlhodobou tradíciou. V projektovom roku 2016-2017 bude projektová skupina
pracovať na dvoch prieskumoch a bude sa naďalej snažiť stanoviť štandardy a indikátory pre
kvalitu justície v členských štátoch. Projekt bude mať teda tieto nosné časti:
1. Prieskum o nezávislosti a zodpovednosti – uskutočnenie prieskumu s aktualizovanými
a revidovanými otázkami na jeseň 2016;
2. Hodnotenie ukazovateľov prieskumu nezávislosti a zodpovednosti v každom
členskom štáte;
3. Prieskum o nezávislosti medzi sudcami – opätovné zaslanie prieskumu
s revidovanými otázkami na vyplnenie sudcom; nutnosť kooperácie súdnych rád so
sudcami, funkcionármi súdov aby sa zapojil do prieskumu čo najväčší počet sudcov
v každom členskom štáte;
4. Pokračovanie práce na vývoji ukazovateľov kvality justície, za účelom stanovenia
štandardov, akými by sa mali súdne rady podieľať na hodnotení kvality justície
a rozhodovacieho procesu v európskom priestore.

Projekt č. 2 – Alternatívne riešenia sporov
Ide o nový projekt, ktorý spúšťa ENCJ. Je zrejmé, že v mnohých krajinách sa už realizujú
zmeny v spôsobe akým sa riešia spory v oblasti rodinného, správneho práva a dokonca
v niektorých krajinách aj spory v oblasti trestného správa. Všetky tieto zmeny nastoľujú
otázku, ako sa mení riešenie takýchto sporov v európskom priestore a či sú takéto zmeny
nutné. Naviac, tieto zmeny otvárajú aj otázku, či alternatívne riešenie sporov nie je v rozpore
s článkom 6. Európskeho dohovoru, ktorý hovorí o práve každého občana na spravodlivý
súdny proces. Tento projekt sa bude zaoberať otázkami alternatívnych riešení sporov, o ich
možnostiach a samozrejme o úlohe súdnictva v tejto oblasti. Je potrebné dodať, že projekt sa
bude riešiť aj v spolupráci a Európskym právnym inštitútom, ale dôraz sa bude klásť najmä na
úlohu súdnictva pri riešení sporov alternatívnymi metódami.

