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Ändringsförslag 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska också se till att 
deras kontaktpunkter har tillräckliga 
resurser för att på ett adekvat sätt kunna 
fullgöra uppdraget som kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b

Rådets förslag Ändringsförslag

b) Nätverket ska organisera regelbundna 
möten mellan medlemsstaternas företrädare 
i enlighet med de förfaranden som anges i 
artiklarna 5, 6 och 7.

Nätverket ska organisera regelbundna 
möten mellan medlemsstaternas företrädare 
i enlighet med de förfaranden som anges i 
artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c

Rådets förslag Ändringsförslag

c) Nätverket ska kontinuerligt lämna en 
viss mängd uppdaterad 
bakgrundsinformation, särskilt med hjälp 
av ett därför avpassat 
telekommunikationsnät, i enlighet med de 

c) Nätverket ska kontinuerligt lämna en 
viss mängd uppdaterad 
bakgrundsinformation, särskilt med hjälp 
av ett IT-verktyg i enlighet med de 
förfaranden som anges i artiklarna 8 och 9 
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förfaranden som anges i artiklarna 8, 9 
och 10.

samt tillhandahålla säker kommunikation 
i enlighet med artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 38
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Rådets förslag Ändringsförslag

1. Kontaktpunkterna, inklusive den 
nationella kontaktpersonen, ska vara 
aktiva mellanhänder med uppgift att 
underlätta medlemsstaternas rättsliga 
samarbete, särskilt i åtgärder för att 
bekämpa olika slag av grov brottslighet. De 
ska vara tillgängliga för att de mest 
lämpliga direkta kontakterna ska kunna tas 
mellan lokala myndigheter och andra 
behöriga myndigheter i deras egna länder, 
kontaktpunkter i de andra länderna och 
lokala rättsliga och andra behöriga 
myndigheter i de andra länderna.

1. Kontaktpunkterna ska vara aktiva 
mellanhänder med uppgift att underlätta 
medlemsstaternas rättsliga samarbete, 
särskilt i åtgärder för att bekämpa olika 
slag av grov brottslighet.  De ska vara 
tillgängliga för att de mest lämpliga direkta 
kontakterna ska kunna tas mellan lokala 
myndigheter och andra behöriga 
myndigheter i deras egna länder, 
kontaktpunkter i de andra länderna och 
lokala rättsliga och andra behöriga 
myndigheter i de andra länderna. 

Vid behov får de, på grundval av en 
överenskommelse mellan de berörda 
förvaltningarna, uppsöka andra 
medlemsstaters kontaktpunkter.

Vid behov får de uppsöka andra 
medlemsstaters kontaktpunkter för att 
utbyta användbara erfarenheter och 
synpunkter om hur nätverket fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 39
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Rådets förslag Ändringsförslag

3. Kontaktpunkterna, inklusive den
nationella kontaktpersonen, ska på sina 
respektive nivåer och i samarbete med det 

3. Kontaktpunkterna ska på sina respektive 
nivåer och i samarbete med det europeiska 
nätverket för rättslig utbildning delta i och 
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europiska nätverket för rättslig utbildning,
organisera utbildning i rättsligt samarbete 
för behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna.

främja organiserandet av utbildning i 
rättsligt samarbete för behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Samarbetet inom det europeiska nätverket för rättslig utbildning är av största vikt eftersom 
det sätt på vilket de behöriga myndigheterna förhåller sig till rättsligt samarbete behöver 
harmoniseras.

Ändringsförslag 40
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

3b. Utöver att handha uppgiften som 
kontaktpunkt, vilket anges i punkterna 1 
och 3, ska de nationella 
kontaktpersonerna
a) i sina respektive medlemsstater ansvara 
för frågor i anslutning till nätverkets inre 
funktion, inklusive samordning av 
informationsbegäran och av svar som 
utfärdas av de behöriga nationella 
myndigheterna,
b) bära huvudansvaret för kontakter med 
sekretariatet för det europeiska rättsliga 
nätverket, inklusive delta i de 
sammanträden som anges i artikel 6.

Or. en

Motivering

Den nationella kontaktpersonen bör ensam ansvara för kontakterna till det europeiska 
rättsliga nätverkets sekretariat för att etablerandet av en centraliserad kommunikation ska bli 
möjlig. Vi bör heller inte begränsa den nationella kontaktpersonens tillfällen att lägga fram 
förslag om nya kontaktpunkter. 
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Ändringsförslag 41
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3c (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

3c. De nationella kontaktpunkterna ska, 
utöver att fungera som kontaktpunkter 
såsom angivet i punkterna 1 och 3, se till 
att information som hänför sig till deras 
respektive medlemsstater, såsom angivet i 
artikel 8, lämnas in och uppdateras i 
enlighet med artikel 9.
De ska också se till att begäran om 
information och svar som utfärdas av de 
behöriga nationella myndigheterna 
samordnas. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Det europeiska rättsliga nätverket ska som 
ett första steg inrätta en specialiserad 
teknisk avdelning som fastställer ett 
minimum för den tekniska utrustning 
(inbegripet hård- och mjukvara)som krävs 
för att garantera den erforderliga 
säkerhetsnivån för ett säkert 
telekommunikationsnät.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

ca)Vid de nationella kontaktpersonernas 
möten ska administrativa frågor i 
anslutning till nätverket diskuteras, 
inklusive IT-relaterade frågor för att 
optimera tillgången till det säkra 
telekommunikationsnätet för de 
nationella kontaktpersonerna och för 
nationella kontaktpersoner i 
terroristärenden, nationella medlemmar i 
Eurojust och sambandspersoner utsedda 
av Eurojust. 

Or. en
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