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Poprawka 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

4a. Państwa członkowskie gwarantują 
także, że ich punkty kontaktowe posiadają 
wystarczające zasoby, aby w odpowiedni 
sposób spełniać swoje zadania.

Or. en

Poprawka 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

b) organizowanie okresowych spotkań 
przedstawicieli państw członkowskich 
zgodnie z procedurami określonymi w art. 
5, 6 i 7;

b) organizowanie okresowych spotkań 
przedstawicieli państw członkowskich 
zgodnie z procedurami określonymi w art. 
5 i 6;

Or. en

Poprawka 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

c) stałe dostarczanie pewnej ilości 
aktualnych informacji ogólnych, w 
szczególności przy wykorzystaniu 
właściwych sieci telekomunikacyjnych, w 
oparciu o procedury określone w art. 8, 9 i 

c) stałe dostarczanie pewnej ilości 
aktualnych informacji ogólnych, w 
szczególności przy wykorzystaniu narzędzi 
informatycznych w oparciu o procedury 
określone w art. 8 i 9, oraz wprowadzanie 
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10. bezpiecznej komunikacji zgodnie z art. 10.

Or. en

Poprawka 38
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

1. Punkty kontaktowe, łącznie z 
korespondentem krajowym, są aktywnymi 
pośrednikami, których zadaniem jest 
ułatwianie współpracy sądowej między 
państwami członkowskimi, szczególnie w 
przypadku działań mających na celu 
zwalczanie poważnej przestępczości.
Punkty kontaktowe powinny umożliwiać 
lokalnym organom sądowym i innym 
właściwym organom w ich kraju, punktom 
kontaktowym w pozostałych krajach oraz 
lokalnym właściwym organom sądowym i 
innym właściwym organom w pozostałych 
krajach nawiązywanie między sobą we 
właściwy sposób bezpośrednich 
kontaktów.

1. Punkty kontaktowe są aktywnymi 
pośrednikami, których zadaniem jest 
ułatwianie współpracy sądowej między 
państwami członkowskimi, szczególnie w 
przypadku działań mających na celu 
zwalczanie poważnej przestępczości. 
Punkty kontaktowe powinny umożliwiać 
lokalnym organom sądowym i innym 
właściwym organom w ich kraju, punktom 
kontaktowym w pozostałych krajach oraz 
lokalnym właściwym organom sądowym i 
innym właściwym organom w pozostałych 
krajach nawiązywanie między sobą we 
właściwy sposób bezpośrednich 
kontaktów. 

Jeżeli to konieczne, na podstawie 
porozumienia między odnośnymi 
administracjami możliwe jest odbywanie 
podróży w celu odwiedzenia punktów 
kontaktowych innych państw 
członkowskich.

Jeżeli to konieczne, możliwe jest 
odbywanie podróży w celu odwiedzenia 
punktów kontaktowych innych państw 
członkowskich aby umożliwić wymianę 
przydatnych doświadczeń i opinii 
dotyczących funkcjonowania sieci.

Or. en
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Poprawka 39
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

3. Punkty kontaktowe oraz korespondenci 
krajowi organizują – na swoich szczeblach 
i we współpracy z Europejską Siecią 
Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości 
– szkolenia na temat współpracy sądowej 
dla właściwych organów w ich państwach 
członkowskich.

3. Punkty kontaktowe – na swoich 
szczeblach i we współpracy z Europejską 
Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości – biorą udział 
w organizowaniu i promują
organizowanie szkoleń na temat 
współpracy sądowej dla właściwych 
organów w ich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca ESSKWS jest kluczowa, gdyż należy dokonać harmonizacji w taki sposób, by 
właściwe władze dołączyły do współpracy sądowej.

Poprawka 40
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

3b. Korespondent krajowy, poza 
wypełnianiem obowiązków związanych z 
punktem kontaktowym, o których mowa w 
ust. 1–3, wykonuje następujące czynności:
(a) we własnym państwie członkowskim 
jest odpowiedzialny za sprawy dotyczące 
wewnętrznego funkcjonowania sieci, w 
tym również za koordynowanie wniosków 
o informacje i odpowiedzi udzielanych 
przez właściwe organy krajowe;
(b) jest główną osobą odpowiedzialną za 
kontakty z sekretariatem europejskiej sieci 
sądowej, w tym również za udział w 
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posiedzeniach, o których mowa w art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

Korespondent krajowy powinien być jedyną osobą odpowiedzialną za kontakty 
z sekretariatem ESS w celu ustanowienia zcentralizowanej komunikacji. Nie powinno się 
zatem ograniczać sytuacji, w których korespondent krajowy może przekazywać sugestie 
dotyczące wyznaczenia nowych punktów kontaktowych.

Poprawka 41
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

3c. Poza wypełnianiem obowiązków 
charakterystycznych dla punktów 
kontaktowych, o których mowa w ust. 1–3, 
krajowe punkty informacyjno-kontaktowe 
dbają o to, aby informacje dotyczące ich 
państw członkowskich i określone w art. 
8, były udostępniane i aktualizowane 
zgodnie z art. 9.
Zapewniają one także koordynację 
wniosków o informacje i odpowiedzi 
udzielanych przez właściwe władze 
krajowe;

Or. en

Poprawka 42
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

Artykuł 6a
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Jako pierwszy krok europejska sieć 
sądowa powołuje wyspecjalizowany 
departament techniczny, który określa 
podstawowe wyposażenie techniczne 
(obejmujące sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie), niezbędne dla 
zapewnienia koniecznego poziomu 
bezpieczeństwa dla bezpiecznej sieci 
telekomunikacyjnej.

Or. en

Poprawka 43
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(ca) W czasie posiedzeń korespondentów 
krajowych dyskusje obejmują kwestie 
administracyjne dotyczące sieci, w tym 
sprawy związane z informatyką, w celu 
zoptymalizowania dostępu do bezpiecznej 
sieci telekomunikacyjnej dla 
korespondentów krajowych, 
korespondentów krajowych 
ds. terroryzmu, przedstawicieli krajowych 
Eurojust i sędziów łącznikowych 
wyznaczonych przez Eurojust.

Or. en
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