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Pakeitimas 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
jų kontaktiniai asmenys turi pakankamai 
lėšų savo pareigoms tinkamai atlikti.

Or. en

Pakeitimas 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) organizuoja periodiškus valstybių narių 
atstovų posėdžius 5, 6 ir 7 straipsniuose
nustatyta tvarka; 

b) organizuoja periodiškus valstybių narių 
atstovų posėdžius 5 ir 6 straipsniuose
nustatyta tvarka;

Or. en

Pakeitimas 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos 
pagrindinės informacijos, visų pirma 
naudodamasis atitinkamu 
telekomunikacijų tinklu 8, 9 ir 10 
straipsniuose nustatyta tvarka.

c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos 
pagrindinės informacijos, visų pirma 
naudodamasis IT priemone 8 ir 9 
straipsniuose nustatyta tvarka, taip pat 
pagal 10 straipsnį užtikrina saugią 
komunikaciją.
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Or. en

Pakeitimas 38
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kontaktiniai asmenys, įskaitant 
nacionalinį korespondentą, yra aktyvūs 
tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti 
palankesnes sąlygas valstybių narių 
teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma 
kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais 
nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti 
sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei 
kitoms tos šalies kompetentingoms 
institucijoms, kitų šalių kontaktiniams 
asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms 
ir kitoms kompetentingoms institucijoms 
užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius 
ryšius. 

1. Kontaktiniai asmenys yra aktyvūs 
tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti 
palankesnes sąlygas valstybių narių 
teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma 
kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais 
nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti 
sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei 
kitoms tos šalies kompetentingoms 
institucijoms, kitų šalių kontaktiniams 
asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms 
ir kitoms kompetentingoms institucijoms 
užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius 
ryšius. 

Remiantis atitinkamų administracijų 
susitarimu kontaktiniai asmenys prireikus 
gali vykti į susitikimus su kitų valstybių 
narių kontaktiniais asmenimis.

Siekdami keistis naudinga informacija ir 
nuomonėmis, susijusiomis su tinklo 
veikimu, kontaktiniai asmenys prireikus 
gali vykti į susitikimus su kitų valstybių 
narių kontaktiniais asmenimis.

Or. en

Pakeitimas 39
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai 
asmenys, įskaitant nacionalinį 
korespondentą, bendradarbiaudami su 

3. Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai 
asmenys prireikus bendradarbiaudami su 
Europos teisėjų mokymo tinklu dalyvauja 
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Europos teisėjų mokymo tinklu 
organizuoja mokymus teisminio 
bendradarbiavimo srityje, naudingus jų 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

mokymuose teisminio bendradarbiavimo 
srityje, naudinguose jų valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, ir skatina 
šių mokymų organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Europos teisėjų mokymo tinklo bendradarbiavimas yra esminis, nes reikia suderinti atsakingų 
valdžios institucijų bendradarbiavimo suvokimą.

Pakeitimas 40
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3b dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Be to, kad nacionaliniai 
korespondentai eina savo kontaktinių 
asmenų pareigas, nurodytas 1–3 dalyse, 
jie:
a) yra savo valstybėje narėje atsakingi už 
klausimus, susijusius su tinklo vidine 
veikla, taip pat už informacijos prašymų ir 
kompetentingų nacionalinių institucijų 
atsakymų koordinavimą;
b) yra pagrindiniai už kontaktus su 
Europos teisminio tinklo sekretoriatu ir už 
dalyvavimą 6 straipsnyje nurodytuose 
posėdžiuose atsakingi asmenys;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti centralizuotą bendravimą, kontaktinis korespondentas turėtų būti vienintelis 
už kontaktus su Europos teisminio tinklo sekretoriatu atsakingas asmuo. Nereikėtų apriboti 
atvejų, kai nacionalinis korespondentas gali pateikti pasiūlymą dėl naujų kontaktinių asmenų 
skyrimo.
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Pakeitimas 41
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3c dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Be to, kad nacionaliniai už 
informaciją atsakingi kontaktiniai 
asmenys eina savo kontaktinių asmenų 
pareigas, nurodytas 1–3 dalyse, jie 
užtikrina, kad informacija, susijusi su jo 
valstybe nare ir nurodyta 8 straipsnyje, 
teikiama ir atnaujinama laikantis 
9 straipsnio nuostatų.
Jie taip pat užtikrina informacijos 
prašymų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų atsakymų koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Europos teisminis tinklas pirmiausia 
įsteigia specializuotą technikos 
departamentą, kuris nustatys, kokia 
minimali techninė įranga (aparatinė ir 
programinė) būtina siekiant užtikrinti 
reikiamą saugaus telekomunikacijų tinklo 
saugumo lygį.

Or. en
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Pakeitimas 43
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Siekiant pagerinti nacionalinių 
korespondentų, nacionalinių 
korespondentų terorizmo klausimais, 
Eurojusto nacionalinių narių ir Eurojusto 
paskirtų teismo ryšių pareigūnų prieigą 
prie saugaus telekomunikacijų tinklo, 
nacionalinių korespondentų susitikimų 
metu aptariami su tinklu susiję 
administraciniai klausimai ir su 
informacijos techonologijomis susiję 
klausimai.

Or. en
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