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Amendamentul 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunerea de decizie
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(4a) statele membră asigură, de 
asemenea, că punctele de contact dispun 
de suficiente resurse pentru a îndeplini 
sarcinile care le revin în calitate de puncte 
de contact.

Or. en

Amendamentul 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunerea de decizie
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(b) organizează reuniuni periodice ale 
reprezentanților statelor membre în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 5, 6 și 7; 

(b) organizează reuniuni periodice ale 
reprezentanților statelor membre în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 5 și 6;

Or. en

Amendamentul 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunerea de decizie
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(c) furnizează în mod constant o anumită 
cantitate de informații generale actualizate, 
mai ales cu ajutorul unei rețele de 
telecomunicații adecvate, prin intermediul 

(c) furnizează în mod constant o anumită 
cantitate de informații generale actualizate, 
mai ales cu ajutorul unui instrument IT 
prin intermediul procedurilor prevăzute la
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procedurilor prevăzute la articolele 8, 9 și 
10.

articolele 8 și 9, precum și comunicații 
securizate, în conformitate cu articolul 10. 

Or. en

Amendamentul 38
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(1) Punctele de contact, inclusiv 
corespondentul național, sunt intermediari 
activi, având sarcina de a facilita 
cooperarea judiciară între statele membre, 
în special în cadrul acțiunilor de combatere 
a formelor grave de criminalitate. Punctele 
de contact sunt disponibile pentru a facilita 
autorităților judiciare locale și celorlalte 
autorități competente din propria țară, 
punctelor de contact din alte țări și 
autorităților judiciare locale și altor 
autorități competente din alte țări stabilirea 
celor mai adecvate contacte directe. 

(1) Punctele de contact sunt intermediari 
activi, având sarcina de a facilita 
cooperarea judiciară între statele membre, 
în special în cadrul acțiunilor de combatere 
a formelor grave de criminalitate. Punctele 
de contact sunt disponibile pentru a facilita 
autorităților judiciare locale și celorlalte 
autorități competente din propria țară, 
punctelor de contact din alte țări și 
autorităților judiciare locale și altor 
autorități competente din alte țări stabilirea 
celor mai adecvate contacte directe. 

Dacă este necesar, reprezentanți ai 
punctelor de contact se pot deplasa pentru 
a întâlni reprezentanți ai punctelor de 
contact din alte state membre, pe baza 
unui acord între administrațiile în cauză.

Dacă este necesar, reprezentanți ai 
punctelor de contact se pot deplasa pentru 
a întâlni reprezentanți ai punctelor de 
contact din alte state membre, în vederea 
realizării unui schimb de experiențe utile 
și de opinii privind funcționarea rețelei.

Or. en
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Amendamentul 39
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(3) La nivelul la care își desfășoară 
activitatea, punctele de contact, inclusiv 
corespondentul național, organizează
sesiuni de formare în domeniul cooperării 
judiciare pentru autoritățile competente din 
statele lor membre, în cooperare cu 
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

(3) La nivelul la care acționează, punctele 
de contact promovează și participă la 
organizarea unor sesiuni de formare în 
domeniul cooperării judiciare pentru 
autoritățile competente din statele lor 
membre, acolo unde este cazul în 
cooperare cu Rețeaua Europeană de 
Formare Judiciară.

Or. en

Justification

The cooperation of the EJTN is essential because harmonisation is needed in the way the 
competent authorities approach judicial cooperation.

Amendamentul 40
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(3b) În plus față de sarcinile care le revin, 
în calitate de puncte de contact, 
menționate la alineatele (1)-(3), 
corespondenții naționali:
(a) sunt responsabili, în  statul membru 
din care fac parte, de aspecte legate de 
funcționarea internă a rețelei, inclusiv de 
coordonarea cererilor de informații și a 
răspunsurilor emise de autoritățile 
naționale competente;
(b) dețin principala responsabilitate 
privind  contactele cu Secretariatul 
Rețelei Judiciare Europene, inclusiv de 
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participarea la reuniunile menționate la 
articolul 6;

Or. en

Justification

The national correspondent should be the only responsible for contacts with the EJN 
Secretariat in order to establish a centralised communication.We should not limit the 
situations in which the national correspondent can give a suggestion concerning the 
appointment of new contact points.

Amendamentul 41
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(3c) În plus față de sarcinile care le revin 
în calitate de punct de contact, menționate 
la alineatele (1)-(3), punctele naționale de 
contact pentru informare garantează că 
informațiile privind statele membre de 
care aparțin și care sunt menționate la 
articolul 8 sunt furnizate și actualizate în 
conformitate cu articolul 9.
Acestea coordonează, de asemenea, 
cererile de informații și răspunsurile 
furnizate de autoritățile naționale 
competente.

Or. en

Amendamentul 42
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

Articolul 6a
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Rețeaua Judiciară Europeană înființează, 
într-o primă fază, un serviciu tehnic 
specializat, care va stabili care este 
echipamentul tehnic minim (care include 
echipamentul și programele informatice), 
esențial pentru asigurarea nivelului 
necesar de securitate pentru o rețea de 
telecomunicații securizată.

Or. en

Amendamentul 43
Nicolae Vlad Popa

Propunerea de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(ca) În cadrul reuniunilor 
corespondenților naționali, sunt abordate 
chestiunile administrative privind rețeaua, 
inclusiv problemele informatice, pentru 
optimizarea accesului la rețeaua 
securizată pentru toți corespondenții 
naționali, corespondenții naționali pentru 
probleme privind terorismul, membrii 
naționali ai Eurojust și magistrații de 
legătură .

Or. en
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