Apmeklējiet EJN tīmekļa vietni
www.ejn-crimjust.europa.eu
EJN tīmekļa vietne ir vienas pieturas aģentūra,
kurā pieejama informācija par tiesu iestāžu
sadarbību krimināllietās. Tā arī nodrošina
plašu instrumentu kopumu praktizējošiem
juristiem, tostarp:

EJN

▶ atlantu
lai noskaidrotu kompetento iestādi, kurai
adresēt pieprasījumu;

Eiropas Tiesiskās
sadarbības tīkls

▶ kompendiju
lai sagatavotu pieprasījumu tiešsaistē;

Tiesu iestāžu sadarbība

▶ Fiches Belges
lai atrastu juridisku un praktisku
pamatinformāciju par
procesuālajiem un izmeklēšanas
pasākumiem ikvienā ES dalībvalstī;
▶ tiesu bibliotēku
lai atrastu visaptverošu
informāciju par ES un
starptautiskajiem tiesību
instrumentiem.

EJN sekretariāts
Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
Nīderlande
Fakss: +31 (0) 70 412 5570
E-pasts: ejn@eurojust.europa.eu

LV

www.ejn-crimjust.europa.eu

Kas ir EJN?

EJN un sadarbības veicināšana

EJN ir valsts kontaktpunktu – prokuroru, tiesnešu,
tieslietu ministriju pārstāvju un tiesībaizsardzības
iestāžu – tīkls, kura galvenais uzdevums ir veicināt
tiesu iestāžu starptautisko sadarbību krimināllietās.
EJN kontaktpunkti, kas darbojas kopš 1998. gada,
ir atzīti par būtisku mezglu tiesu iestāžu sadarbībai
to attiecīgajās valstīs, jo reģistrēto lietu skaits
laikposmā no 2010. gada līdz 2020. gadam ir
pārsniedzis 90 000.
EJN pārvaldību, darbību un nepārtrauktību
nodrošina EJN sekretariāts.

• EJN kontaktpunkti apzina un izveido tiešu saziņu
starp iestādēm visā ES un sniedz juridisku un
praktisku informāciju par tiesu iestāžu sadarbību.
• EJN ļauj praktizējošiem juristiem sazināties ar
kolēģiem visā pasaulē.
• EJN uztur drošus telesakaru savienojumus, lai
atbalstītu kontaktpunktu operatīvo darbu.
• EJN ir forums apspriedēm par praktiskām un
juridiskām problēmām, kas rodas saistībā ar tiesu
iestāžu sadarbību, lai:
‒ uzlabotu tiesību instrumentu praktisko
piemērošanu;
‒ veidotu savstarpēju uzticēšanos starp
dalībvalstīm;
‒ nosūtītu praktizējošo juristu viedokli
atbildīgajām ES iestādēm.

EJN un ekspertu tīklu veidošana
• EJN katru gadu rīko piecas ES līmeņa sanāksmes,
kurās praktizējošie juristi var iepazīt cits citu,
nodibināt profesionālas attiecības un uz vietas
izskatīt pieprasījumus par tiesu iestāžu sadarbību.
• EJN veicina kopīgu pieeju tiesu iestāžu sadarbībai
starp dažādu tiesību sistēmu pārstāvjiem.

Lūdziet EJN palīdzību, lai:
• noskaidrotu un nodibinātu tiešu saziņu ar
kompetento vietējo iestādi citā dalībvalstī, kurai
nosūtīt pieprasījumu;
• noskaidrotu iestāžu kontaktinformāciju visā ES
un visā pasaulē;
• sazinātos ar ārvalstu kolēģiem un saņemtu
juridiskas konsultācijas par pareizu pieeju tiesu
iestāžu sadarbībai krimināllietās;
• iegūtu juridisku un praktisku informāciju par
tiesu iestāžu sadarbību;
• izpētītu vispusīgāko informāciju par ES tiesību
instrumentiem tiesu iestāžu sadarbības jomā,
tostarp judikatūru.

• EJN sniedz finansiālu un organizatorisku atbalstu
reģionālajām un valsts EJN sanāksmēm.

EJN un zināšanu paplašināšana
• EJN organizē:
‒ valodu apmācības kursus, iekļaujot būtiskus
tematus par tiesu iestāžu sadarbību;
‒ darba seminārus praktizējošiem juristiem par
tiesību instrumentu praktisko piemērošanu.
• EJN nodrošina publisku piekļuvi izsmeļošam
ES tiesību instrumentu katalogam, attiecīgajai
judikatūrai un pamatojošajai informācijai.

