Az EU-n kívüli
együttműködés
Az EIH honlapján található egy külön rész, amely a nem
uniós országokra és igazságügyi hálózatokra vonatkozó
információkat tartalmaz.

Ebben a részben megtalálhatók az
EIH nem uniós országokban működő
kapcsolattartó pontjainak, valamint a
világszerte működő igazságügyi hálózatok
tagjainak az elérhetőségei. Az EIH tagállami
kapcsolattartó pontjainak segítségével val
való kapcsolatfelvétel révén a gyakorló
szakemberek a világ bármely részén
működő igazságügyi hatóságokkal
kapcsolatba léphetnek.

Az EIH
honlapjáról:
Az Európai
Igazságügyi
Hálózat
(EIH) honlapja

‣ 2000-ben jött létre
‣ Az EIH kapcsolattartó pontjainak központi bázisa,
kifejezetten a kapcsolattartó pontoknak szóló,
korlátozott hozzáférésű részekkel
‣ Az EIH tTitkársága és az EIH eszközeiért
eszközfelelős kapcsolattartaiók kezelik
‣ Lefordították az EU hivatalos nyelveire (a fordítás
folyamatban)
‣ Jogalap: A 2008. december 16-i 2008/976/IB
határozat az Európai Igazságügyi Hálózatról (az
„EIH-határozat”)
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A büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi
együttműködéssel foglalkozó hatóságok közötti
együttműködés megkönnyítésére szolgáló gyakorlati
elektronikus eszközöket és releváns információkat
tartalmazó, átfogó online platform.

www.ejn-crimjust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Az EIH Ttitkársága

Az EIH honlapján
elérhető elektronikus
eszközök:

Mi más
található még
az EIH honlapján?

További
információkatért

Atlasz

‣ Kifejezetten az európai nyomozási határozattal, az európai
elfogatóparanccsal és az elektronikus bizonyítékkal
kapcsolatos részek

‣ találkeresse fel az EIH honlapjának az EIH gyakorlati
útmutatással foglalkozó oldalaitn

az igazságügyi együttműködés iránti kérelmek végrehajtása
tekintetében illetékes hatóság elérhetőségekkel együtt
történő keresésére szolgáló eszköz

Kompendium

kérelmek szövegezésére és elküldésére szolgáló eszköz – az
EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető!
• Kölcsönös jogsegély iránti megkeresés mintája
• Európai nyomozási határozat (ENYH)
• Biztosítási intézkedést elrendelő határozat
• Vagyonelkobzást elrendelő határozat
• Az uniós kölcsönös elismerésien alapuló eszközök egyéb
típusai

Fiches belges

egy adott igazságügyi intézkedés másik országban való
alkalmazhatóságának ellenőrzésére, valamint a használandó
nyelvvel és a közlendő információkkal kapcsolatos
tájékoztatásra szolgáló eszköz

Igazságügyi könyvtár

az uniós jogi eszközökre vonatkozó információk keresésére
szolgáló eszköz, amely a bejelentések, formanyomtatványok,
jelentések, kézikönyvek stb. forrását is tartalmazza

Kapcsolattartó pontok jegyzéke

az EIH kapcsolattartó pontjai elérhetőségeinek keresésére
szolgáló eszköz (jelszóval védett)

Az EIH honlapja, amelyet évente átlagosan
2,5 millió alkalommal keresnek fel, a gyakorló
szakemberek számára továbbra is alapvető
információk kulcsfontosságú forrása. Az
EIH Ttitkárságának egyik legfontosabb
feladataezért az, hogy biztosítsa a platform
tartalmának minőségét.

‣ Az uniós jogi eszközök tagállamokon belüli végrehajtásának
átültetésének helyzete
‣ A nemzeti rendszerekre (az uniós tagállamok, a társult
országok és a tagjelölt országok rendszereire) vonatkozó
információk
‣ Az EIH partnerei
‣ Eseményeket és híreket tartalmazó részek, amelyek az
EIH közelgő üléseiről és partnereseményeiről, valamint a
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
területén bekövetkezett fejleményekről adnak áttekintést

‣ Rendelkezésre állnak videók, például az EIH honlapját
bemutató videó és különböző eszközökkel kapcsolatos
oktatóvideók is.

