Suradnja
izvan EU-a
Na službenim stranicama EJN-a nalazi se posebni
odjeljak s informacijama o zemljama koje nisu
države članice EU-a i pravosudnim mrežama.

Taj odjeljak sadržava podatke za kontakt
kontaktnih točaka EJN-a u zemljama
koje nisu države članice EU-a i članova
pravosudnih mreža u cijelom svijetu. Ako
se obrate kontaktnim točkama EJN-a
u svojoj državi članici, stručnjaci mogu
stupiti u kontakt s pravosudnim tijelima u
cijelom svijetu.

O službenim
stranicama
EJN-a:

Službene stranice
Europske
pravosudne mreže
(EJN)

‣ izrađena 2000.
‣ domaća baza za kontaktne točke EJN-a
s ograničenim odjeljcima namijenjenima
kontaktnim točkama
‣ njima upravljaju tajništvo EJN-a i dopisnici
EJN-a za tehnička pitanja
‣ prevedene su na službene jezike EU-a (u tijeku)
‣ Pravna osnova: Odluka Vijeća 2008/976/PUP
od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj
mreži („Odluka o EJN-u”)
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Sveobuhvatna internetska platforma s praktičnim
elektroničkim alatima i relevantnim informacijama
za olakšavanje suradnje među tijelima koja se bave
međunarodnom pravosudnom suradnjom u
kaznenim stvarima.
www.ejn-crimjust.europa.eu

Elektronički alati
dostupni na službenim
stranicama EJN-a:
Atlas

za pronalaženje tijela nadležnog za izvršenje zahtjeva
za pravosudnu suradnju zajedno s podatcima za
kontakt

Zbirka

za sastavljanje i slanje zahtjeva – dostupno na svim
službenim jezicima EU-a!
• Predložak zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć
• Europski istražni nalog (EIN)
• Nalog za zamrzavanje
• Nalog za oduzimanje
• Druge vrste instrumenata EU-a za uzajamno
priznavanje

Fiches Belges

za provjeru je li sudska mjera primjenjiva u drugoj
zemlji, kao i za pronalaženje informacija o tome kojim
se jezikom koristiti i koje informacije treba navesti

Pravosudna knjižnica

za pronalaženje informacija o pravnim instrumentima
EU-a te kao izvor informacija za obavijesti, obrasce,
izvješća, priručnike itd.

Popis kontaktnih točaka

za pronalaženje podataka za kontakt za kontaktne
točke EJN-a (zaštićeno lozinkom)

S prosječno 2,5 milijuna pregleda godišnje,
službene stranice EJN-a i dalje su ključni
izvor bitnih informacija za stručnjake. Stoga
je jedna od ključnih zadaća tajništva EJN-a
osigurati kvalitetu sadržaja platforme.

Što se još nalazi
na službenim
stranicama EJN-a?
‣ Posebni odjeljci o EIN-u, europskom uhidbenom
nalogu i e-dokazima
‣ Status provedbe pravnih instrumenata EU-a u
državama članicama
‣ Informacije o nacionalnim sustavima (države članice
EU-a, pridružene zemlje i zemlje kandidatkinje)
‣ Partneri EJN-a
‣ Odjeljci posvećeni događanjima i vijestima za pregled
predstojećih sastanaka i partnerskih događanja
EJN-a te najnovijih zbivanja u području pravosudne
suradnje u kaznenim stvarima

Saznajte
više
‣ Pregledajte stranicu EJN-a s praktičnim
smjernicama na službenim stranicama EJN-a
‣ Dostupni su videozapisi, među ostalim videozapis
u kojem se predstavljaju službene stranice EJN-a i
videozapisi s uputama o različitim alatima

