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Изменение 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

4a. Държавите-членки също така 
гарантират, че техните точки за 
контакт разполагат с достатъчно 
ресурси за задоволителното  
изпълнение на задачите им в 
качеството им на точки за контакт.

Or. en

Изменение 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за решение
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Съвета Изменение

б) организира периодични срещи на 
представителите на държавите-членки 
съгласно процедурите по членове 5, 6 и 
7; 

б) организира периодични срещи на 
представителите на държавите-членки 
съгласно процедурите по членове 5 и 6;

Or. en

Изменение 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за решение
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Съвета Изменение

в) постоянно предоставя определено 
количество актуализирана обща 
информация, в частност, чрез 
подходяща телекомуникационна 

в) постоянно предоставя определено 
количество актуализирана обща 
информация, в частност, чрез 
информационно-технологичен 
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мрежа, в съответствие с процедурите, 
предвидени в членове 8, 9 и 10.

инструмент, в съответствие с 
процедурите, предвидени в членове 8 и 
9, както и предвижда защитена  
комуникация в съответствие с член 
10.

Or. en

Изменение 38
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Съвета Изменение

1. Точките за контакт, включително 
националния кореспондент, са активни 
посредници, чиято задача е да улеснят 
съдебното сътрудничество между 
държавите-членки, по-специално в 
борбата срещу различните форми на 
тежка престъпност.  Те са на 
разположение на местните съдебни 
органи и на други компетентни органи в 
собствената си страна, на точките за 
контакт в другите страни, както и на 
местните съдебни и други компетентни 
органи в другите страни, с цел 
осигуряване на възможности за 
установяване на най-подходящите преки 
контакти. 

1. Точките за контакт са активни 
посредници, чиято задача е да улеснят 
съдебното сътрудничество между 
държавите-членки, по-специално в 
борбата срещу различните форми на 
тежка престъпност. Те са на 
разположение на местните съдебни 
органи и на други компетентни органи в 
собствената си страна, на точките за 
контакт в другите страни, както и на 
местните съдебни и други компетентни 
органи в другите страни, с цел 
осигуряване на възможности за 
установяване на най-подходящите преки 
контакти. 

При необходимост те могат да пътуват, 
за да се срещат с точките за контакт на 
другите държави-членки, въз основа на 
споразумение между 
заинтересованите органи.

При необходимост те могат да пътуват, 
за да се срещат с точките за контакт на 
другите държави-членки, за да се 
направи възможен обменът на 
полезен опит и възгледи относно 
функционирането на мрежата.

Or. en
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Изменение 39
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Съвета Изменение

3. На съответното си ниво точките за 
контакт, включително националният 
кореспондент, в сътрудничество с 
Европейската мрежа за съдебно 
обучение, организират за 
компетентните органи на страната си 
сесии за обучение по съдебно 
сътрудничество.

3. На съответното си ниво точките за 
контакт участват в и насърчават 
организирането на сесии за обучение 
по съдебно сътрудничество за 
компетентните органи на страната 
си,  в сътрудничество с Европейската 
мрежа за съдебно обучение.

Or. en

Обосновка

The cooperation of the EJTN is essential because harmonisation is needed in the way the 
competent authorities approach judicial cooperation.

Изменение 40
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

3б. Националните кореспонденти, 
наред със своите задачи като точки 
за контакт съобразно параграфи 1-3:
а) отговарят, в своите страни, за 
въпроси, свързани с вътрешното 
функциониране на мрежата, 
включително координирането на 
искания за информация и отговори, 
дадени от компетентните 
национални органи;
б) носят основната отговорност за 
контактите със секретариата на 
Европейската съдебна мрежа, 
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включително за участието в 
срещите, посочени в член 6;

Or. en

Обосновка

The national correspondent should be the only responsible for contacts with the EJN 
Secretariat in order to establish a centralised communication.We should not limit the 
situations in which the national correspondent can give a suggestion concerning the 
appointment of new contact points.

Изменение 41
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

3в. Националните информационни 
точки за контакт, наред със своите 
задачи като точки за контакт 
съобразно параграфи 1-3, гарантират, 
че информацията, свързана със 
съответната държава-членка и 
посочена в член 8, е предоставена и 
актуализирана в съответствие с член 
9.
Наред с това те гарантират 
координирането на искания за 
информация и отговори, дадени от 
компетентните национални органи;

Or. en
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Изменение 42
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Член 6a
Европейската съдебна мрежа 
организира, на първо време, 
специализиран технически отдел, 
който ще определи минималното 
техническо оборудване (включващо 
хардуер и софтуер), което е 
необходимо за осигуряването на 
необходимото равнище на сигурност 
за защитената телекомуникационна 
мрежа.

Or. en

Изменение 43
Nicolae Vlad Popa

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(ва) По време на срещите на 
националните кореспонденти се 
обсъждат административни въпроси, 
свързани с мрежата, включително 
свързани с информационните 
технологии въпроси, с цел постигане 
на оптимален достъп до защитената 
телекомуникационна мрежа за 
националните кореспонденти по 
въпросите на тероризма, 
националните членове на Евроюст и 
магистратите за връзка, назначени 
от Евроюст.

Or. en
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