Sadarbība
ārpus ES
EJN tīmekļa vietnē ir speciāla sadaļa, kurā sniegta
informācija par trešām valstīm un tiesu iestāžu
tīkliem.

Minētajā sadaļā ir iekļauta
kontaktinformācija par EJN
kontaktpunktiem trešās valstīs un tiesu
iestāžu tīklu dalībniekiem visā pasaulē.
Sazinoties ar EJN kontaktpunktiem
savā dalībvalstī, praktizējošie juristi
var sazināties ar tiesu iestādēm visā
pasaulē.

Par EJN
tīmekļa vietni
Eiropas Tiesiskās
sadarbības tīkla
(EJN)
tīmekļa vietne

‣ Izveidota 2000. gadā
‣ EJN kontaktpunktu “mītnes bāze”, kurā
ir ierobežotas sadaļas, kas veltītas
kontaktpunktiem
‣ Pārvalda EJN sekretariāts un EJN rīku
korespondenti
‣ Pārtulkota ES oficiālajās valodās (procesā)
‣ Juridiskais pamats: Padomes 2008. gada
16. decembra Lēmums 2008/976/TI par
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (“EJN
lēmums”)

LV

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

Visaptveroša tiešsaistes platforma ar praktiskiem
elektroniskiem rīkiem un būtisku informāciju sadarbības
veicināšanai starp iestādēm, kuru darbs saistīts ar tiesu
iestāžu starptautisko sadarbību krimināllietās.

www.ejn-crimjust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

EJN sekretariāts

Elektroniskie rīki, kas
pieejami EJN tīmekļa
vietnē

Ko vēl varat
atrast EJN
tīmekļa vietnē?

Uzzināt
vairāk

Atlants

‣ Īpašas sadaļas par EIR, EAO un e-pierādījumiem

‣ Iepazīstieties ar EJN praktisko vadlīniju lapām EJN
tīmekļa vietnē

lai noskaidrotu kompetento iestādi tiesiskās
sadarbības lūgumu izpildei un tās kontaktinformāciju.

Kompendijs

lai sagatavotu un nosūtītu lūgumus; pieejams visās ES
oficiālajās valodās.
• Savstarpējas tiesiskās palīdzības (MLA) lūguma
paraugs
• Eiropas izmeklēšanas rīkojums (EIR)
• Iesaldēšanas rīkojums
• Konfiskācijas rīkojums
• Citi ES savstarpējās atzīšanas instrumentu veidi

Fiches Belges

lai pārbaudītu, vai tiesas pasākums ir piemērojams
citā valstī, kā arī noskaidrotu, kuru valodu lietot un
kāda informācija ir jāiekļauj.

Tiesu bibliotēka

lai noskaidrotu informāciju par ES tiesību
instrumentiem un iegūtu paziņojumus, veidlapas,
ziņojumus, rokasgrāmatas u. tml.

Kontaktpunktu saraksts

lai noskaidrotu EJN kontaktpunktu kontaktinformāciju
(aizsargāts ar paroli).

Ar vidēji 2,5 miljoniem skatījumu gadā
EJN tīmekļa vietne joprojām ir nozīmīgs
būtiskas informācijas avots praktizējošiem
juristiem. Tāpēc viens no EJN sekretariāta
galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt
platformas satura kvalitāti.

‣ ES juridisko instrumentu īstenošanas statuss
dalībvalstīs
‣ Informācija par valstu sistēmām (ES dalībvalstis,
asociētās valstis un kandidātvalstis)
‣ EJN partneri
‣ Pasākumu un ziņu sadaļas, lai gūtu pārskatu par
gaidāmajām EJN sanāksmēm un partneru pasākumiem,
kā arī par jaunākajām norisēm saistībā ar tiesu iestāžu
sadarbību krimināllietās

‣ Ir pieejami video, piemēram, video, kurā iepazīstina
ar EJN tīmekļa vietni, un norādījumu video par
dažādiem rīkiem

