Asociaþia Magistraþilor din
Uniunea Europeanã
- A.M.U.E Magistraþi prezenþi în 9 þãri ale Europei ºi 80 jurisdicþii din Franþa
AMUE, a fost creatã în martie 2004 de auditori de justiþie ai promoþiei
2002, din cadrul ªcolii Naþionale de Magistraturã din Franþa (E.N.M.).
• Asociaþia are ca obiectiv organizarea în reþea a magistraþilor, atât
cetãþeni ai Uniunii Europene cât ºi ai þãrilor candidate, în vederea
informãrii ºi sprijinirii lor în practica de zi cu zi în cadrul cooperãrii
judiciare.
• Magistraþii membri a asociaþiei sunt prezenþi în 9 þãri ai Europei (Franþa, Spania, Italia, Portugalia,
Germania, Olanda, Cehia, Ungaria, România); în Franþa, aceºtia sunt prezenþi în mai mult de 80 de
jurisdicþii.
Mijloace de comunicaþii moderne în serviciul aderenþilor noºtri

Anuar de cãutare
pe multicriterii a
membrilor în U.E.
Cãutare dupã :
NUME
ÞARÃ
FUNCÞIE
LIMBA
VORBITÃ

Afiºarea
rezultatelor
cãutãrii

------------------------Cod
confidenþial

------------

Lista de discuþii : AMUE permite membrilor sãi sã comunice între ei ºi
sã rãmânã informaþi asupra actualitãþii din Europa judiciarã (informaþii
asupra noilor texte legislative ºi reglementãri, asupra colocviilor ºi
conferinþelor din Franþa ºi Europa, crearea de posturi de magistraþi de
legãturã...).
• Anuarul de cãutare pe criterii multiple a membrilor: un instrument
de lucru unic care permite identificarea ºi comunicarea individualã cu
magistraþi din alte þãri ale Uniunii Europene (anuar securizat printr-un
cod confidenþial).
Newsletter : pentru a rãmâne informaþi prin mail asupra actualitãþii
din asociaþie. Înregistrarea on line este gratuitã de pe site-ul (rubrica
newsletter).
• Pe site-ul asociaþiei : www.amue-ejpa.org, actualizat, veþi regãsi
statutul asociaþiei, actualitatea asociaþiei, arhivele jurnal ºi toate
informaþiile utile.
• Blogul : blogul permite membrilor asociaþiei sã ia contact direct cu
actualitatea din Europa judiciarã.

204

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 4/2009

O informare completã asupra actualitãþii judiciare din Europa
Prima revistã consacratã exclusiv Europei judiciare
• În jurul celor doi redactori ºefi, Stephen Almaseanu ºi Philippe
Bruey, comitetul de redacþie al revistei Lettres des magistrats de
lUnion européenne elaboreazã un jurnal lunar care conþine
articole de fond asupra actualitãþii Europei judiciare.
• Subiecte de actualitate ºi dezbateri de fond pentru a rãmâne
informaþi
Pentru acces la numerele revistei Lettre des magistrats de lUnion
européenne: www.amue-ejpa.org / tab-ul Journal

Echipa revistei AMUE

Redactori ºefi : Stephen Almaseanu ºi Philippe Bruey, Magistraþi în cadrul
Administraþiei Centrale a Ministerului de Justiþie (MACJ)
Comitetul de redacþie : Caroline Azar, Judecãtor pentru minori la Paris, Sylvain Barbier Sainte Marie,
Magistrat la Curtea de Apel din Paris, Julien Berger, Magistrat la Thionville, Anabelle Brassat-Lapeyrière,
Magistrat la Versailles, Viviane Bréthenoux, Magistrat la Senlis, Damien Brunet, Judecãtor de instrucþie la
Evreux, Maxence Delorme, Magistrat MACJ, Ariane Douniol, Magistrat la Charleville-Mézières, Meryil
Dubois, Judecãtor pentru minori la Basse-Terre, Carla Fontinha,, Magistrat MACJ, Stéphanie Forax,
Judecãtor de instrucþie la Nanterre, Hélène Geiger, Magistrat la Lille, Michaël Gihr, Judecãtor de instrucþie
la Sens, Nicolas Grand, Judecãtor numit la la Curtea de Apel Lyon, Laurent Huet, Magistrat la Paris,
Ankeara Kaly, Judecãtor pentru minori la Melun, Caroline Kuhnmunch, Judecãtor la Bobigny, François
Lales, Magistrat la Caen, Morgane Le Donche, Magistrat la Aix-en-Provence, Claire-Agnès Marnier,
Magistrat MACJ, Alexandra Pethieu, Magistratla Blois, Fabien Sartre, Judecãtor de instrucþie la Montbrison,
Alexandra Vaillant, Magistrat la Bobigny.

Exemple de articole publicate în revista AMUE:
• Belgique : Reforma pentru dreptul penal al minorilor, de Caroline AZAR, Judecãtor pentru minori la
TGI de PARIS
• Europa Judiciarã faþã cu provocarea terorismului, de Stephen ALMASEANU, Judecãtor de instrucþie
la TGI STRASBOURG
• Spre un spaþiu judiciar penal european, de Philippe BRUEY, Magistrat numit pe lângã Procurorul
General al Curþii de Apel AIX-EN-PROVENCE
• Eurojust, viitorul Parchet European?, de Nicolas DELEUZE, Magistrat numit pe lângã Procurorul General
al Curþii de Apel MONTPELLIER
• Deontologia magistraþilor: Perspective europene, de Vivianne BRETHENOUX, Magistrat numit pe
lângã Procurorul General al Curþii de Apel AMIENS
• Protocolul nr. 14 : o tentativã pentru lupta contra congestiei CEDO, de Stephen ALMASEANU, Judecãtor
de instrucþie la TGI STRASBOURG
• Peter Sloterdijk, « Când Europa se trezeºte », de Julien BERGER, Magistrat la TGI THIONVILLE
• Construcþia unei reþele judiciare europene- încet, dar sigure de Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,
Magistrat la TGI VERSAILLES
• Mãrturisirea judiciarã în Portugalia (confesiune), de Carla FONTINHA, Magistrat la TGI
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
• Cãtre o procedurã europeanã a somaþiei de platã?, de Fabien SARTRE, Judecãtor de instrucþie la TGI
MONTBRISON
• Cele ºase zile europene ale dreptului de la Nancy (3 et 4 déc. 2004) « Închisorile Europei », de N.
GRAND, Judecãtor numit la Curtea de apel LYON
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Reþeaua Asociaþiilor Magistraþilor ai Uniunii Europene
Susþinerile financiare
ªcoala Naþionalã de Magistraturã din Franþa
Ministerul Francez de Justiþie
Partenerii noºtri ºi contacte instituþionale ºi asociative
Comisia Europeanã
Curtea de Casaþie
Reþeaua Europeanã de Formare Judiciarã
Informaþie urmatã de oferte de stagii judiciare în Europa
• AMUE îºi propune sã îmbunãtãþeascã cunoaºterea reciprocã a sistemelor
judiciare ale statelor membre sau ale þãrilor candidate pentru a consolida
funcþionarea în practicã a cooperãrii judiciare.
• Asociaþia îºi informeazã membrii asupra stagiilor în strãinãtate propuse de
diverse organisme. Astfel, douãzeci dintre membrii noºtri au participat începând
cu anul 2005, la programul de schimburi între autoritãþi judiciare (PEAJ), realizat
în Franþa de ENM.
Comisia Europeanã a publicat un apel la un proiect propunând stagii judiciare pentru 200 judecãtori ºi procurori din Uniunea
Europeanã. Durata acestor stagii judiciare este fixatã la douã sãptãmâni (zece zile întregi). Au fost trimiºi douãzeci de tineri
magistraþi aflaþi la început de carierã din juridicþiile statelor membre ale Uniunii Europene. În ce priveºte aceastã categorie de juniori,
candidaþii selectaþi de ENM fãceau parte în proporþie de 90% din AMUE, astfel cum a reamintit doamna CECCALDI-GUEBEL, ulterior
directoare rãspunzãtoare cu formarea continuã ºi relaþiile internaþionale din cadrul ENM, în timpul participãrii sale la colocviul organizat
în septembrie 2005.
Membri ai asociaþiei participanþi la acest program : Anne-Laure BASTIDE, ROMANIA ; Julien BERGER, ROMANIA; Anabelle
BRASSAT-LAPEYRIERE, GRECIA; Viviane BRETHENOUX, GERMANIA; Philippe BRUEY, BULGARIA; Carla FONTINHA, PORTUGALIA ;
Florence HERMITTE, ITALIA ; Laurent HUET, OLANDA; Pauline JOLIVET, SPANIA; Ankeara KALY, FINLANDA; Aurélie LE FALCHER,
SCOÞIA; Claire-Agnès MARNIER, FINLANDA; Angélique NAKHLEH, SPANIA; Fabien SARTRE, LETONIA

Organizarea de Colocvii ºi Conferinþe
• Colocviile organizate în colaborare cu ªcoala Naþionalã de
Magistraturã:
- La 29 ºi 30 septembrie 2005 : AMUE a organizat un colocviu la secþia
parizianã a ªcolii Naþionale de Magistraturã, pe tema « Spaþiul Judiciar
European». Publicul numeros a putut aprecia îndeosebi intervenþiile
domnului Robert Badinter, fost Ministru al Justiþiei, ale doamnei
Jean-Marie Huet, Director de afaceri penale ºi graþieri, ale domnului Bruno
Sturlese, ªeful SAEI, ale domnului Olivier de Baynast, Procuror General
de pe lângã Curtea de Apel Amiens ºi ale domnului Gilles Charbonnier,
Secretar General al reþelei europene de formare judiciarã.
Robert BADINTER , fost Ministru
al Justiþiei la colocviul AMUE
asupra spaþiului judiciar european,
din septembrie 2005 la ENM, Paris
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• Colocviile în colaborare cu Ministerul de Justiþie Francez :
- La 28 noiembrie 2006 : magistraþii din cadrul AMUE au fost invitaþi
sã participe la reuniunea plenarã a membrilor francezi ai Reþelei Judiciare
Europene în materie civilã ºi comercialã, în prezenþa domnului Marc
GUILLAUME, Director de afaceri civile în cadrul Ministerului Francez
de Justiþie.
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- La 26 martie 2007 : în prezenþa domnului Pascal Clément, Ministru al Justiþiei, ºi în colaborare
cu Ministerul Justiþiei ºi cu Academia de Drept European (E.R.A.), AMUE a organizat la Paris la
Palatul Bourbon un colocviu intitulat : « Spaþiul judiciar european : realitãþile din spatele textelor ? ».
Participarea membrilor noºtri la diverse colocvii ºi evenimente: membrii noºstri au fost în mod
regulat invitaþi la diverse colocvii ºi conferinþe, în Franþa ca ºi în strãinãtate. De curând, Comisia
Europeanã a invitat mai mulþi membri AMUE la conferinþa organizatã la Praga la 10 ºi 11 noiembrie
2006 pe tema: « Libera circulaþie a lucrãtorilor într-o Europã lãrgitã: retrospectivã ºi
perspective » (cheltuielile de transport ºi cazare au fost suportate de instituþiile organizatoare).
Funcþionarea ºi organigrama Asociaþiei

MEMBRII BIROULUI

Nicolas DELEUZE
Preºedinte

Philippe BRUEY
Vice-Preºedinte

PURTÃTORUL DE CUVÂNT

Viviane BRETHENOUX
Secretar General

Nicolas GRAND
Trezorier

Benjamin ALLA
Director al Dpt Colocvii

Informaþii/adeziuni
INFORMAÞII :
Trimiteþi cererea dumneavoastrã prin mail la : associationAMUE@yahoo.fr
CERERE DE ADEZIUNE:
Postaþi cererea dumneavoastrã de adeziune on line pe site-ul de internet : www.amue-ejpa.org
ÎNSCRIERE ÎN ANUARUL DE CÃUTARE PE MULTICRITERII A MEMBRILOR (ANUAR SECURIZAT) : Înscrieþi-vã on
line pe site-ul de internet : www.amue-ejpa.org
Veþi primi NEWSLETTER-ul ºi veþi fi informaþi asupra actualitãþii din asociaþie: Înscrieþi-vã on line indicând e-mail-ul
dumneavoastrã pe site-ul de Internet : www.amue-ej
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