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Tarkistus 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että niiden 
yhteysviranomaisilla on riittävät 
voimavarat tehtäviensä hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(b) verkosto järjestää jäsenvaltioiden 
edustajien säännöllisiä kokouksia 5, 6 ja 
7 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen;

(b) verkosto järjestää jäsenvaltioiden 
edustajien säännöllisiä kokouksia 5 ja 
6 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(c) verkosto toimittaa jatkuvasti tiettyjä 
ajantasaisia taustatietoja erityisesti 
asianmukaisen televerkon välityksellä 
8, 9 ja 10 artiklassa säädettyjä menettelyjä 

(c) verkosto toimittaa jatkuvasti tiettyjä 
ajantasaisia taustatietoja erityisesti 
tietotekniikkavälineiden välityksellä 8 ja 
9 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen, ja huolehtii turvallisesta 
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noudattaen. viestinnästä 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

1. Yhteysviranomaiset, kansallinen 
yhteyshenkilö mukaan luettuna, toimivat 
aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on 
helpottaa jäsenvaltioiden välistä 
oikeudellista yhteistyötä erityisesti 
toiminnassa vakavan rikollisuuden 
torjumiseksi. He ovat käytettävissä, jotta 
heidän oman maansa paikalliset 
oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset 
viranomaiset, toisten maiden 
yhteysviranomaiset sekä toisten maiden 
paikalliset oikeusviranomaiset ja muut 
toimivaltaiset viranomaiset voivat luoda 
tarkoituksenmukaisimmat suorat yhteydet.

1. Yhteysviranomaiset toimivat aktiivisina 
välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa 
jäsenvaltioiden välistä oikeudellista 
yhteistyötä erityisesti toiminnassa vakavan 
rikollisuuden torjumiseksi. He ovat 
käytettävissä, jotta heidän oman maansa 
paikalliset oikeusviranomaiset ja muut 
toimivaltaiset viranomaiset, toisten maiden 
yhteysviranomaiset sekä toisten maiden 
paikalliset oikeusviranomaiset ja muut
toimivaltaiset viranomaiset voivat luoda 
tarkoituksenmukaisimmat suorat yhteydet. 

Tarvittaessa he voivat matkustaa 
asianomaisten viranomaisten välisen 
sopimuksen perusteella tavatakseen toisen 
jäsenvaltion yhteysviranomaisia.

Tarvittaessa he voivat matkustaa 
tavatakseen toisen jäsenvaltion 
yhteysviranomaisia ja vaihtaakseen tällöin 
hyödyllisiä kokemuksia ja mielipiteitä 
verkoston toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 39
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaiset, kansallinen 3. Yhteysviranomaiset osallistuvat kukin 
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yhteyshenkilö mukaan luettuna, 
järjestävät kukin omalla tasollaan 
jäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tarkoitettuja oikeudellista 
yhteistyötä koskevia koulutustilaisuuksia
yhteistyössä Euroopan juridisen 
koulutusverkoston kanssa.

omalla tasollaan jäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille 
tarkoitettujen oikeudellista yhteistyötä 
koskevien koulutustilaisuuksien 
järjestämiseen ja edistämiseen
yhteistyössä Euroopan juridisen 
koulutusverkoston kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhteistyö Euroopan juridisen koulutusverkon kanssa on tärkeää, koska toimivaltaisten 
viranomaisten oikeudelliseen yhteistyöhön soveltamassa lähestymistavassa tarvitaan 
yhdenmukaistamista.

Tarkistus 40
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

3b. Yhteysviranomaisina suoritettavien 
1-3 kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä 
lisäksi kansallisten yhteyshenkilöjen on
a) oltava kussakin jäsenvaltiossaan 
vastuussa verkoston sisäiseen toimintaan 
liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien 
tietopyyntöjen ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten vastausten 
koordinointi;
b) oltava päävastuussa yhteyksistä 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
sihteeristöön sekä osallistumisesta 
6 artiklassa tarkoitettuihin kokouksiin;

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyshenkilöjen on oltava yksinomaan vastuussa yhteyksistä Euroopan 
oikeudellisen verkoston sihteeristöön, jotta viestinnästä tulisi keskitettyä. Meidän ei pidä 
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rajoittua tapauksiin, joissa kansallinen yhteyshenkilö voi ehdottaa uusien 
yhteysviranomaisten nimittämistä. 

Tarkistus 41
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 c kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

3 c. Kansalliset tietoyhteysviranomaiset 
hoitavat niille yhteysviranomaisina 
kuuluvia, 1–3 kohdassa tarkoitettuja 
tehtäviä, ja varmistavat lisäksi, että 
8 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioita 
koskevat tiedot annetaan ja saatetaan 
ajan tasalle 9 artiklan mukaisesti.
Lisäksi ne varmistavat tietopyyntöjen ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
antamien vastausten yhteen sovittamisen.

Or. en

Tarkistus 42
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

6 a artikla
Euroopan oikeudellinen verkosto luo 
ensimmäisessä vaiheessa teknisen 
erikoisyksikön, joka määrittää, millainen 
tekninen välineistö (laitteisto ja 
ohjelmisto) on vähintäänkin tarpeen 
turvallisen televiestintäverkon tarpeellisen 
turvallisuusasteen saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 43
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(c a) Kansallisten yhteyshenkilöiden 
kokouksissa keskustellaan verkostoa 
koskevista hallintokysymyksistä, kuten 
kansallisten yhteyshenkilöiden, 
terrorismikysymyksiin erikoistuneiden 
kansallisten yhteyshenkilöiden, 
Eurojustin kansallisten jäsenten ja 
Eurojustin nimittämien 
yhteystuomareiden turvalliseen 
televiestintäverkkoon pääsyn optimoimista 
koskevista tietotekniikkakysymyksistä. 

Or. en
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