Il-kooperazzjoni
barra l-UE
Is-sit elettronikuweb tanl-NĠE fih taqsima ddedikata
li tipprovdi informazzjoni dwar pajjiżi u networks
ġudizzjarji barramhux tal-UE.

It-taqsima tinkludi dettalji ta’ kuntatt
għall-Punti ta’ Kuntatt tanl-NĠE
f’pajjiżi mhux tal-UE u membri ta’
networks ġudizzjarji fid-dinja kollha. Billi
jikkuntattjaw il-Punti ta’ Kuntatt tal-NĠE
fl-Istat Membru tagħhom, il-prattikanti
jistgħu jikkomunikaw ma’ awtoritajiet
ġudizzjarji fid-dinja kollha.

Dwar is-sit
web tal-NĠE:
‣ Stabbilit fl-2000
‣ Bażi ċentrali għall-Punti ta’ Kuntatt tal-NĠE
b’taqsimiet ristretti ddedikati għall-Punti ta’
Kuntatt
‣ Ġestit mis-Segretarjat taln-NĠE u l-korrispondenti
tal-għodod tal-NĠE

Is-sit elettronikuweb
tan-Network
Ġudizzjarju Ewropew
(NĠE)

‣ Tradott fil-lingwi uffiċjali tal-UE (għadu għaddej)
‣ Bażi ġuridika: Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/
ĠAI tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar in-Network
Ġudizzjarju Ewropew (id-“Deċiżjoni dwar l-NĠE”)
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Is-sit elettronika tan-NĠE huwa Ppjattaforma
online komprensiva b’għodod elettroniċi prattiċi kif
ukollu informazzjoni rilevanti biex tiġi ffaċilitata
l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet li jindirizzaw ilkooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonaliinternazzjonali
ġudizzjarja f’materji kriminali.
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Segretarjat tanl-NĠE

Għodod elettroniċi
disponibbli fuq is-sit
elettronikuweb tanl-NĠE:

X’tista’ ssib aktar fuq
is-sit elettronikuweb
tal-NĠE?

Għal aktar
tagħrif

Atlas

‣ Taqsimiet iddedikati dwar l-OIE, il-MAE u l-evidenza
elettronika

‣ Ikkonsulta l-paġni ta’ Gwida Prattika tanl-NĠE fis-sit
elettroniku web tanl-NĠE

‣ L-istatus tal-implimentazzjoni tal-istrumenti legali talUE fl-Istati Membri

‣ Huma disponibbli vidjos, bħal vidjo li jintroduċi s-sit
elettronikuweb tanl-NĠE u ta’ struzzjonijiet dwar
għodod differenti

biex issib awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni ta’ talbiet
għal kooperazzjoni ġudizzjarja flimkien mad-dettalji biex
jiġu kkuntatjati dawn l-awtoritajiet.ta’ kuntatt

Compendium

biex tabbozza u tibgħat it-talbiet — disponibbli bil-lingwi
uffiċjali kollha tal-UE!
• Talba għal mudell ta’ assistenza legali reċiproka (MLA)
• Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropea (OIE)
• Ordni ta’ ffriżar
• Ordni ta’ konfiska
• Tipi oħra ta’ strumenti ta’ rikonoxximent reċiproku
tal-UE

Fiches Belges

biex tivverifika jekk miżura ġudizzjarja hijiex applikabbli
f’pajjiż ieħor, kif ukoll issib informazzjoni dwar liema
lingwa għandha tintuża u l-informazzjoni li għandha tiġi
inkluża

Judicial Library

biex issib informazzjoni dwar strumenti legali tal-UE u
sorsi għal notifiki, formoli, rapporti, manwali eċċ.

List of Contact Points

biex issib id-dettalji ta’ kuntatt tal-Punti ta’ Kuntatt talNĠE (protetta b’password)

B’medja ta’ 2.5 miljun żjara fis-sena,
is-sit web taln-NĠE jibqa’ sors kruċjali
ta’ informazzjoni essenzjali għallprattikanti. Wieħed mill-kompiti ewlenin
tas-Segretarjat tal-NĠE huwa għalhekk
li jiżgura l-kwalità tal-kontenut talpjattaforma.

‣ Informazzjoni dwar sistemi nazzjonali (l-Istati Membri
tal-UE, il-pajjiżi assoċjati u l-pajjiżi kandidati)
‣ Sħab tal-NĠE
‣ Taqsimiet tal-Avvenimenti u tal-aħbarijiet għal ħarsa
ġenerali lejn il-laqgħat tal-NĠE u l-avvenimenti tassħab li jkun imiss, kif ukoll tal-aħħar żviluppi fil-qasam
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali

