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инструментима.
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Шта је ЕПМ?

ЕПМ и олакшавање сарадње

ЕПМ је мрежа контактних тачака на националном
нивоу – тужилаца, судија, представника
министарстава правде и органа за спровођење
закона, чији је главни задатак да олакшају
међународну сарадњу у области правосуђа по
питању кривичних послова.
Контактне тачке ЕПМ-а, активне од 1998. године,
препознате су као кључно средиште у својим
земљама, из кога се обезбеђује сарадња у области
правосуђа, имајући у виду да је број забележених
случајева у периоду између 2010. и 2020. премашио
90.000.
Управљање ЕПМ-ом, њен рад и континуитет у раду
врши и обезбеђује Секретаријат ЕПМ-а.

• Контактне тачке ЕПМ-а идентификују и
успостављају директне контакте између органа
широм ЕУ и обезбеђују правне и практичне
информације о сарадњи у области правосуђа.
• ЕПМ омогућава стручњацима да ступе у контакт
са својим колегама широм света.
• ЕПМ одржава безбедне телекомуникационе
мреже ради подршке оперативном раду
контактних тачака.
• ЕПМ представља форум за дискусију о
практичним и правним проблемима на које
се наилази у контексту сарадње у области
правосуђа:
‒ ради побољшања практичне примене
правних инструмената,
‒ ради изградње међусобног поверења између
држава чланица,
‒ ради преношења мишљења стручњака
одговорним институцијама ЕУ.

ЕПМ и умрежавање стручњака
• ЕПМ одржава пет састанака годишње на нивоу
ЕУ, омогућавајући стручњацима да се међусобно
упознају, успоставе односе у оквиру струке и на
лицу места реше захтеве у погледу сарадње у
области правосуђа.

Замолите ЕПМ да вам помогне у:
• идентификацији и успостављању директних
контаката са надлежним локалним органима у
другој држави чланици којој треба да пошаљете
захтев;
• проналажењу контакт података органа широм ЕУ
и широм света;
• повезивању са страним колегама ради добијања
правног савета о исправном приступу сарадњи у
области правосуђа по питању кривичних дела;
• добијању правних и практичних информација о
сарадњи у области правосуђа;
• проучавању најопсежнијих информација о
правним инструментима које ЕУ примењује
на сарадњу у области правосуђа, укључујући и
судску праксу.

• Представницима различитих правних система
ЕПМ олакшава заједничке приступе сарадњи у
области правосуђа.
• ЕПМ обезбеђује финансијску и организациону
подршку одржавању регионалних и националних
састанака.

ЕПМ и проширивање знања
• ЕПМ организује:
‒ обуке у познавању језика, укључујући битне
теме о сарадњи у области правосуђа,
‒ радионице за стручњаке о практичној
примени правних инструмената.
• ЕПМ обезбеђује јавни приступ опсежном
каталогу правних инструмената ЕУ, односној
судској пракси и пратећим информацијама.

