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Ændringsforslag 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sørger desuden for, 
at deres kontaktpunkter har tilstrækkelige 
midler til at kunne udføre deres opgaver 
som kontaktpunkter korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b

Rådets tekst Ændringsforslag

b) tilrettelæggelse af regelmæssige møder 
mellem medlemsstaternes repræsentanter 
efter bestemmelserne i artikel 5, 6 og 7; 

b) tilrettelæggelse af regelmæssige møder 
mellem medlemsstaternes repræsentanter 
efter bestemmelserne i artikel 5 og 6;

Or. en

Ændringsforslag 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra c

Rådets tekst Ændringsforslag

c) løbende tilvejebringelse af en vis 
mængde ajourførte baggrundsoplysninger, 
navnlig via et passende 
telekommunikationsnet, efter 
bestemmelserne i artikel 8, 9 og 10.

c) løbende tilvejebringelse af en vis 
mængde ajourførte baggrundsoplysninger, 
navnlig via et it-redskab, efter 
bestemmelserne i artikel 8 og 9, samt 
tilvejebringelse af sikker kommunikation, 
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jf. artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 38
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Rådets tekst Ændringsforslag

1. Kontaktpunkterne, herunder den 
nationale korrespondent, er aktive 
mellemled, der skal lette det retlige 
samarbejde mellem medlemsstaterne, 
navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af 
grov kriminalitet i dens forskellige former. 
De står til rådighed for de stedlige 
judicielle myndigheder og andre 
kompetente myndigheder i deres eget land, 
for de øvrige medlemsstaters 
kontaktpunkter og for de øvrige 
medlemsstaters stedlige judicielle og andre 
kompetente myndigheder, således at disse 
kan etablere de mest hensigtsmæssige 
direkte kontakter. 

1. Kontaktpunkterne er aktive mellemled, 
der skal lette det retlige samarbejde mellem 
medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår 
bekæmpelsen af grov kriminalitet i dens 
forskellige former. De står til rådighed for 
de stedlige judicielle myndigheder og 
andre kompetente myndigheder i deres eget 
land, for de øvrige medlemsstaters 
kontaktpunkter og for de øvrige 
medlemsstaters stedlige judicielle og andre 
kompetente myndigheder, således at disse 
kan etablere de mest hensigtsmæssige 
direkte kontakter. 

Repræsentanter for kontaktpunkterne kan, i 
det omfang det er nødvendigt og efter 
aftale mellem de berørte administrationer, 
udsendes for at mødes med andre 
medlemsstaters kontaktpunkter.

Repræsentanter for kontaktpunkterne kan, i 
det omfang det er nødvendigt, udsendes for 
at mødes med andre medlemsstaters 
kontaktpunkter for at udveksle nyttige 
erfaringer og vurderinger vedrørende 
netværkets funktion.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Rådets tekst Ændringsforslag

3. Kontaktpunkterne, herunder den 
nationale korrespondent, tilrettelægger på 
deres respektive niveau kurser i retligt 
samarbejde for deres medlemsstats 
kompetente myndigheder i samarbejde 
med Det Europæiske Netværk for 
Uddannelse af Dommere og Anklagere.

3. Kontaktpunkterne deltager i og fremmer
på deres respektive niveau 
tilrettelæggelsen af kurser i retligt 
samarbejde for deres medlemsstats 
kompetente myndigheder i samarbejde 
med Det Europæiske Netværk for 
Uddannelse af Dommere og Anklagere.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet med Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere er 
særlig vigtigt, fordi det er nødvendigt at harmonisere den måde, hvorpå de kompetente 
myndigheder varetager det retlige samarbejde.

Ændringsforslag 40
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

3b. De nationale korrespondenter skal, ud 
over at varetage deres opgaver som 
kontaktpunkter, jf. stk. 1-3,
a) i deres egne medlemsstater være 
ansvarlige for spørgsmål vedrørende 
netværkets interne funktion, herunder 
koordineringen af anmodninger om 
oplysninger og svar fra de kompetente 
nationale myndigheder;
b) have hovedansvaret for kontakterne 
med sekretariatet for det europæiske 
retlige netværk, herunder deltagelse i de i 
artikel 6 omhandlede møder.



PE405.952v01-00 6/7 AM\722165DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Den nationale korrespondent bør være eneansvarlig for kontakter med Det Europæiske 
Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere for at etablere en centraliseret 
kommunikation. Det er ikke tilrådeligt at begrænse de situationer, hvor den nationale 
korrespondent kan stille forslag om udpegelse af nye kontaktpunkter.

Ændringsforslag 41
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 c (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

3c. De nationale 
informationskontaktpunkter har, ud over 
deres rolle som kontaktpunkter, jf. stk. 1-
3, til opgave at sikre, at oplysninger 
vedrørende deres respektive 
medlemsstater, som omhandlet i artikel 8, 
formidles og ajourføres i henhold til 
artikel 9.
De varetager desuden koordineringen af 
anmodninger om oplysninger og svar fra 
de kompetente nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 42
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 6 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 6a
Det europæiske retlige netværk opretter 
som et første skridt en specialiseret 
teknisk afdeling, der bestemmer det 
tekniske udstyr (herunder hardware og 
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software), der som et minimum kræves for 
at garantere det nødvendige 
sikkerhedsniveau for det sikre 
telekommunikationsnet. 

Or. en

Ændringsforslag 43
Nicolae Vlad Popa

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

ca) På de nationale korrespondenters 
møder drøftes administrative spørgsmål 
vedrørende netværket, herunder it-
relaterede spørgsmål, for at sikre de 
nationale korrespondenter, de nationale 
korrespondenter for terrorisme, Eurojusts 
nationale medlemmer og de 
retsembedsmænd, Eurojust har udpeget 
som forbindelsespersoner, optimal adgang 
til de sikre telekommunikationsnet.

Or. en
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