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sobre a iniciativa da República da Eslovénia, da República Francesa, da 
República Checa, do Reino da Suécia, do Reino de Espanha, do Reino da 
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Proposta de decisão
(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))



PE405.952v01-00 2/8 AM\722165PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\722165PT.doc 3/8 PE405.952v01-00

PT

Alteração 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

4-A. Os Estados-Membros velarão 
igualmente por que os seus pontos de 
contacto disponham de recursos 
suficientes para cumprir adequadamente 
as suas atribuições enquanto pontos de 
contacto.   

Or. en

Alteração 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea b)

Texto do Conselho Alteração

b) Organização de reuniões periódicas dos 
representantes dos Estados-Membros, nos 
termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º; 

b) Organização de reuniões periódicas dos 
representantes dos Estados-Membros, nos 
termos dos artigos 5.º e 6.º; 

Or. en

Alteração 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c)

Texto do Conselho Alteração

c) Fornecimento de forma permanente um 
certo número de informações de base 
actualizadas, em especial através de uma 
rede de telecomunicações adequada, nos 

c) Fornecimento de forma permanente de 
um certo número de informações de base 
actualizadas, em especial através de uma
ferramenta TI, nos termos dos artigos 8.º e
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termos dos artigos 8.º, 9.º e 10.º. 9.º, e garantia de comunicações seguras, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 10.º.

Or. en

Alteração 38
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1

Texto do Conselho Alteração

1. Os pontos de contacto, incluindo o 
correspondente nacional, são 
intermediários activos que têm por função 
facilitar a cooperação judiciária entre os 
Estados-Membros, em especial no combate 
às formas graves de criminalidade. Devem 
estar à disposição das autoridades 
judiciárias locais e de outras autoridades 
competentes do seu país, bem como dos 
pontos de contacto dos outros países e das 
respectivas autoridades judiciárias locais e 
outras autoridades competentes, para lhes 
permitir estabelecer os contactos directos 
mais adequados.

1. Os pontos de contacto são intermediários 
activos que têm por função facilitar a 
cooperação judiciária entre os Estados-
Membros, em especial no combate às 
formas graves de criminalidade. Devem 
estar à disposição das autoridades 
judiciárias locais e de outras autoridades 
competentes do seu país, bem como dos 
pontos de contacto dos outros países e das 
respectivas autoridades judiciárias locais e 
outras autoridades competentes, para lhes 
permitir estabelecer os contactos directos 
mais adequados.

Se necessário, podem deslocar-se para se 
reunirem com os pontos de contacto de 
outros Estados-Membros, com base em 
acordos celebrados entre as 
administrações interessadas.

Se necessário, podem deslocar-se para se 
reunirem com os pontos de contacto de 
outros Estados-Membros, visando o 
intercâmbio de experiências e opiniões 
úteis sobre o funcionamento da rede.

Or. en
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Alteração 39
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto do Conselho Alteração

3. Ao nível respectivo, os pontos de 
contacto, incluindo o correspondente 
nacional, organizam acções de formação 
sobre cooperação judiciária destinadas às 
autoridades competentes do seu próprio 
Estado-Membro, em cooperação com a 
Rede Europeia de Formação Judiciária.

3. Ao nível respectivo, os pontos de 
contacto participam e promovem a 
organização de acções de formação sobre 
cooperação judiciária destinadas às 
autoridades competentes do seu próprio 
Estado-Membro, em cooperação com a 
Rede Europeia de Formação Judiciária.

Or. en

Justificação

A cooperação da Rede Europeia de Formação Judiciária é essencial, dado ser necessária a 
harmonização do modo como as autoridades competentes abordam a cooperação judicial. 

Alteração 40
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

3-B. Os correspondentes nacionais, a par 
das suas funções enquanto pontos de 
contacto, previstas nos n.ºs 1 a 3, 
a) serão responsáveis, no respectivo 
Estado-Membro, por questões relativas ao 
funcionamento interno da rede, incluindo 
a coordenação de pedidos de informação 
e respostas emanadas das autoridades 
nacionais competentes;
b) assumirão a principal responsabilidade 
pelos contactos com o Secretariado da 
Rede Judiciária Europeia, incluindo a 
participação nas reuniões a que se refere 
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o artigo 6.º; 

Or. en

Justificação

O correspondente nacional deveria ser o único responsável pelos contactos com o 
Secretariado de Rede Judiciária Europeia, a fim de estabelecer uma comunicação 
centralizada. Não deveríamos limitar as situações em que o correspondente nacional pode 
apresentar uma sugestão relativamente à designação de novos pontos de contacto. 

Alteração 41
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3-C (novo)

Texto do Conselho Alteração

3-C. A par das suas funções enquanto 
pontos de contacto, referidas nos n.ºs 1 a 
3, os pontos de contacto e informação 
nacionais asseguram que as informações
referentes ao respectivo Estado-Membro e 
referidas no artigo 8.º sejam fornecidas e 
actualizadas em conformidade com o 
disposto no artigo 9.º.
Asseguram igualmente a coordenação de 
pedidos de informação e respostas 
emanadas das autoridades nacionais 
competentes;

Or. en
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Alteração 42
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Artigo 6-A

6-A. A Rede Judiciária Europeia 
instituirá, como primeira medida, um 
departamento técnico especializado, que 
determinará o equipamento técnico 
mínimo (compreendendo “hardware” e 
“software”) essencial para assegurara o 
nível necessário de segurança da rede de 
telecomunicações securizada.

Or. en

Alteração 43
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto do Conselho Alteração

c-A) Durante as reuniões dos 
correspondentes nacionais, serão 
debatidos os assuntos administrativos 
relacionados com a rede, incluindo 
questões referentes às TI, a fim de 
optimizar o acesso dos correspondentes 
nacionais, dos correspondentes nacionais 
para questões relativas ao terrorismo, dos 
membros nacionais da Eurojust e dos 
magistrados de ligação designados pela 
Eurojust à rede de telecomunicações 
securizada.

Or. en
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