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Amendement 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten waarborgen tevens dat 
hun contactpunten over voldoende 
middelen beschikken om hun taak als 
contactpunt naar behoren te vervullen.

Or. en

Amendement 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(b) het organiseert periodieke 
vergaderingen van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, zoals bepaald in de 
artikelen 5, 6 en 7; 

(b) het organiseert periodieke 
vergaderingen van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, zoals bepaald in de 
artikelen 5 en 6;

Or. en

Amendement 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(c) het verschaft continu een aantal 
bijgewerkte basisgegevens, in het bijzonder 
via een adequaat 
telecommunicatienetwerk, zoals bedoeld 

(c) het verschaft continu een aantal 
bijgewerkte basisgegevens, in het bijzonder 
via een IT-instrument, zoals bedoeld in de 
artikelen 8 en 9, en voorziet in beveiligde 
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in de artikelen 8, 9 en 10. communicatie overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 10.

Or. en

Amendement 38
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1. De contactpunten en de nationale 
correspondenten zijn actieve bemiddelaars 
die de justitiële samenwerking tussen de 
lidstaten moeten vergemakkelijken, in het 
bijzonder bij het optreden tegen ernstige 
criminaliteit. Zij staan ter beschikking van 
de plaatselijke justitiële autoriteiten en 
andere bevoegde autoriteiten van hun land 
en van de contactpunten en de plaatselijke 
justitiële autoriteiten en andere bevoegde 
autoriteiten van de andere landen, opdat 
deze de meest geschikte rechtstreekse 
contacten kunnen leggen. 

1. De contactpunten zijn actieve 
bemiddelaars die de justitiële 
samenwerking tussen de lidstaten moeten 
vergemakkelijken, in het bijzonder bij het 
optreden tegen ernstige criminaliteit. Zij 
staan ter beschikking van de plaatselijke 
justitiële autoriteiten en andere bevoegde 
autoriteiten van hun land en van de 
contactpunten en de plaatselijke justitiële 
autoriteiten en andere bevoegde 
autoriteiten van de andere landen, opdat 
deze de meest geschikte rechtstreekse 
contacten kunnen leggen. 

Zo nodig kunnen zij zich op basis van 
afspraken tussen de betrokken 
administraties verplaatsen om de 
contactpunten van de andere lidstaten te 
ontmoeten.

Zo nodig kunnen zij zich verplaatsen om 
de contactpunten van de andere lidstaten te 
ontmoeten teneinde uitwisseling van 
nuttige informatie en standpunten inzake 
het functioneren van het netwerk mogelijk 
te maken.

Or. en
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Amendement 39
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

3. Op hun respectieve niveau organiseren
de contactpunten en de nationale 
correspondenten in samenwerking met het 
Europees netwerk voor justitiële opleiding 
opleidingssessies over justitiële 
samenwerking ten behoeve van de 
bevoegde autoriteiten van hun lidstaat.

3. Op hun respectieve niveaus nemen de 
contactpunten, in samenwerking met het 
Europees netwerk voor justitiële opleiding, 
deel aan en bevorderen zij de organisatie 
van opleidingssessies betreffende justitiële 
samenwerking ten behoeve van de 
bevoegde autoriteiten van hun lidstaat.

Or. en

Motivering

Samenwerking binnen het Europees Justitieel Netwerk is van essentieel belang, omdat de 
wijze waarop de bevoegde autoriteiten justitiële samenwerking benaderen, geharmoniseerd 
moet worden.

Amendement 40
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  Naast hun taken als contactpunt 
bedoeld in de leden 1 tot en met 3 nemen 
de nationale correspondenten de volgende 
taken op zich:
(a) zij zijn in hun lidstaat 
verantwoordelijk voor aangelegenheden 
in verband met de interne werking van het 
netwerk, waaronder de coördinatie van 
verzoeken om inlichtingen en van de door 
de bevoegde nationale autoriteiten 
verstrekte antwoorden;
(b) zij dragen de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
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contacten met het secretariaat van het 
Europees Justitieel Netwerk, waaronder 
deelname aan de vergaderingen bedoeld 
in artikel 6;

Or. en

Motivering

Nationale correspondenten dienen als enige verantwoordelijk te zijn voor de contacten met 
het EJN-secretariaat, zodat er een gecentraliseerde communicatie plaatsvindt. Er mogen geen 
beperkingen worden gesteld aan de situaties waarin nationale correspondenten suggesties 
kunnen doen voor het aanwijzen van nieuwe contactpunten.

Amendement 41
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

3 ter.  De nationale 
informatiecontactpunten dienen, afgezien 
van hun taken als contactpunt bedoeld in 
de leden 1 t/m 3, ervoor te zorgen dat de 
informatie die betrekking heeft op hun 
lidstaat en die bedoeld wordt  in artikel 8, 
in overeenstemming met artikel 9 
verstrekt en bijgewerkt wordt.
Bovendien waarborgen zij de coördinatie 
van verzoeken om inlichtingen en door de 
bevoegde nationale autoriteiten verstrekte 
antwoorden;

Or. en
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Amendement 42
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Het Europees Justitieel Netwerk zet als 
eerste stap een gespecialiseerde 
technische dienst op die bepaalt welke 
minimale technische uitrusting (zowel 
hardware als software) nodig is om het 
veiligheidsniveau te waarborgen dat 
vereist is voor het beveiligde 
telecommunicatienetwerk.

Or. en

Amendement 43
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Tijdens de vergaderingen van de 
nationale correspondenten worden 
administratieve kwesties met betrekking 
tot het netwerk besproken, waaronder IT-
gerelateerde vraagstukken in verband met 
de optimalisering van toegang tot het 
beveiligde telecommunicatienetwerk voor 
de nationale correspondenten, nationale 
correspondenten voor terrorismezaken, 
nationale leden van Eurojust en 
liaisonpersoneel dat door Eurojust is 
aangewezen.

Or. en



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

NL


	722165nl.doc

