Yhteistyö
EU:n
ulkopuolella

Tietoa
EJN:n
verkkosivustosta:

EJN:n verkkosivustolla on erityisosio, jossa annetaan tietoa
EU:n ulkopuolisista maista ja oikeudellisista verkostoista.

‣ luotu vuonna 2000

Osiossa on EU:n ulkopuolisissa
maissa olevien EJN:n oikeudellisten
yhteysviranomaisten ja maailman
eri puolilla toimivien oikeudellisten
verkostojen jäsenten yhteystietoja.
Lainsoveltajat saavat yhteyden
oikeusviranomaisiin ympäri
maailmaa ottamalla yhteyttä EJN:n
yhteysviranomaisiin.

Euroopan
oikeudellisen
verkoston (EJN)
verkkosivusto

‣ EJN:n oikeudellisten yhteyshenkilöiden tietokeskus,
jossa on yhteyshenkilöille tarkoitettuja rajattuja
osioita
‣ EJN:n sihteeristön ja EJN:n teknisten
yhteyshenkilöiden ylläpitämä
‣ käännetään (parhaillaan) EU:n virallisille kielille
‣ oikeusperusta: neuvoston päätös 2008/976/YOS,
tehty 16 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan
oikeudellisesta verkostosta (EJN-päätös)

FI

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Alankomaat
Faksi: +31 (0) 70 412 5570
Sähköpostiosoite: ejn@eurojust.europa.eu
www.ejn-crimjust.europa.eu

Kattava verkkoalusta, jossa on käytännöllisiä
verkkotyökaluja ja olennaista tietoa kansainvälistä
rikosoikeudellista yhteistyötä tekevien viranomaisten
välisen yhteistyön helpottamiseksi.
www.ejn-crimjust.europa.eu

EJN:n verkkosivustolla
käytettävissä olevat
verkkotyökalut:

Mitä muuta
EJN:n
verkkosivustolla on?

Lisätietoa

Atlas

‣ eurooppalaista tutkintamääräystä, eurooppalaista
pidätysmääräystä ja elektronista todistusaineistoa
käsittelevät osiot

‣ Tutustu EJN:n käytännön ohjeita koskeviin sivuihin EJN:n
verkkosivustolla.

hakemisto, josta voi hakea toimivaltaisia viranomaisia ja
niiden yhteystietoja oikeudellista yhteistyötä koskevien
pyyntöjen tekemiseksi

Compendium

työkalu, jossa voi laatia ja lähettää pyyntöjä ja joka on
saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä
• keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön malli
• eurooppalainen tutkintamääräys
• jäädyttämispäätös
• menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös
• muita EU:n vastavuoroista tunnustamista koskevia
välineitä

maakohtainen tietosivu (Fiches Belges)

josta voi katsoa, sovelletaanko tiettyä oikeudellista
toimenpidettä toisessa maassa, sekä tarkistaa käytettävän
kielen ja toimitettavat tiedot

oikeudellinen kirjasto

josta voi hakea tietoa EU:n säädöksistä ja tutustua
tiedonantoihin, lomakkeisiin, raportteihin, käsikirjoihin jne.

yhteyshenkilöiden (contact points) luettelo
josta voi hakea EJN:n oikeudellisten yhteysviranomaisten
yhteystietoja (suojattu salasanalla)

EJN:n verkkosivustolla käydään vuodessa
keskimäärin 2,5 miljoonaa kertaa, ja
se on olennaisen tärkeä tietolähde
lainsoveltajille. EJN:n sihteeristön
tärkeimpiä tehtäviä onkin alustan sisällön
laadun varmistaminen.

‣ EU:n säädösten täytäntöönpanon tila jäsenvaltioissa
‣ tietoa kansallisista järjestelmistä (EU:n jäsenvaltiot,
assosioituneet maat ja ehdokasmaat)
‣ EJN:n kumppanit
‣ tapahtumia ja uutisia koskevat osiot, joissa on katsaus
tuleviin EJN:n kokouksiin ja kumppanitapahtumiin sekä
rikosoikeudellisen yhteistyön alan uusimpaan kehitykseen

‣ Saatavilla on videoita, kuten EJN:n verkkosivuston
esittelyvideo ja eri työkalujen ohjevideoita.

