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Muudatusettepanek 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad ka, et nende 
kontaktasutustel on piisavad vahendid 
enda kui kontaktasutuse ülesannete 
nõuetekohaselt täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

b) korraldab artiklites 5, 6 ja7 sätestatud 
korras liikmesriikide esindajate 
regulaarseid koosolekuid;

b) korraldab artiklites 5 ja 6 sätestatud 
korras liikmesriikide esindajate 
regulaarseid koosolekuid; 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

c) annab artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 
korras pidevalt ajakohastatud taustteavet, 
eelkõige asjakohase sidevõrgu 
vahendusel.

c) annab artiklites 8 ja 9 sätestatud korras 
pidevalt ajakohastatud taustteavet, eelkõige 
IT-vahendi kaudu, samuti näeb vastavalt 
artiklile 10 ette turvatud side.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontaktasutused, sealhulgas siseriiklik 
kontaktisik, on aktiivsed vahendajad, kelle 
ülesanne on hõlbustada liikmesriikide 
vahelist õigusalast koostööd, eelkõige 
raskete kuritegude vastu võitlemises. Nad 
on kättesaadavad oma riigi kohalikele 
õigusasutustele ja teistele pädevatele 
asutustele, teiste riikide kontaktasutustele 
ja teiste riikide kohalikele õigusasutustele 
ning teistele pädevatele asutustele, et 
võimaldada neil luua kõige asjakohasemaid 
otsekontakte. 

1. Kontaktasutused on aktiivsed 
vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada 
liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd, 
eelkõige raskete kuritegude vastu 
võitlemises. Nad on kättesaadavad oma 
riigi kohalikele õigusasutustele ja teistele 
pädevatele asutustele, teiste riikide 
kontaktasutustele ja teiste riikide 
kohalikele õigusasutustele ning teistele 
pädevatele asutustele, et võimaldada neil 
luua kõige asjakohasemaid otsekontakte. 

Vajaduse korral võivad nad asjaomaste 
valitsusasutuste vahelise kokkuleppe 
alusel kohtuda teiste liikmesriikide 
kontaktasutustega.

Vajaduse korral võivad nad kohtuda teiste 
liikmesriikide kontaktasutustega, et 
võimaldada kasulike kogemuste ja 
arvamuste vahetust võrgustiku toimimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontaktasutused, sealhulgas siseriiklik 
kontaktisik, korraldavad oma riigi 
pädevatele asutustele koostöös Euroopa 
õigusalase koostöö koolitusvõrgustikuga 
asjakohasel tasemel koolituskursusi 
õigusalase koostöö valdkonnas.

3. Kontaktasutused võtavad osa oma riigi 
pädevatele asutustele koostöös Euroopa 
õigusalase koostöö koolitusvõrgustikuga 
asjakohasel tasemel koolituskursuste 
korraldamisest õigusalase koostöö 
valdkonnas ning edendavad seda.
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Or. en

Selgitus

Euroopa õigusalase koostöö koolitusvõrgustiku ühistegevus on oluline seetõttu, et on vaja 
kooskõla pädevate asutuste lähenemisviisis õigusalasele koostööle.

Muudatusettepanek 40
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Siseriiklikud kontaktisikud teostavad 
lisaks oma lõigetes 1–3 osutatud 
ülesannetele kontaktasutustena 
järgmiseid ülesandeid:
a) vastutavad oma vastavas liikmesriigis 
küsimuste eest, mis on seotud võrgustiku 
siseriikliku toimimisega, sealhulgas 
teabetaotluste kooskõlastamise ja 
pädevate siseriiklike asutuste antavate 
vastuste eest;
b) kannavad peamist vastutust kontaktide 
eest Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku sekretariaadiga, sealhulgas 
artiklis 6 osutatud koosolekutest 
osavõtmise eest.

Or. en

Selgitus

Siseriiklik kontaktisik peaks olema ainsana vastutav kontaktide eest Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku sekretariaadiga, et seada sisse tsentraliseeritud side. Me ei peaks piirama 
olukordi, mille puhul saab siseriiklik kontaktisik anda soovitusi uute kontaktasutuste 
määramise kohta.
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Muudatusettepanek 41
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 c (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Siseriiklikud teabekontaktasutused 
tagavad lisaks oma lõigetes 1–3 osutatud 
ülesannetele kontaktasutustena oma 
vastava liikmesriigiga seotud teabe,
millele on osutatud artiklis 8, andmise 
ning ajakohastamise vastavalt artiklile 9.
Nad tagavad ka teabetaotluste ja pädevate 
siseriiklike asutuste antavate vastuste 
kooskõlastamise.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik 
seab esimese sammuna sisse eri 
tehnikaosakonna, mis määrab kindlaks 
minimaalse tehnilise varustuse (mis 
sisaldab riist- ja tarkvara), mis on oluline 
turvatud sidevõrgu vajaliku 
turvalisustaseme tagamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

c a) siseriiklike kontaktisikute koosolekute 
ajal arutatakse võrgustikuga seotud 
haldusküsimusi, sealhulgas IT-alaseid 
küsimusi seoses siseriiklikele 
kontaktisikutele, siseriiklikele 
kontaktisikutele terrorismi küsimuses, 
Eurojusti liikmesriikide liikmetele ning 
Eurojusti nimetatud sidekohtunikele 
turvatud sidevõrgule võimalikult soodsa 
juurdepääsu loomisega.

Or. en
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