Cooperação
fora da UE
O sítio Web da RJE tem uma secção específica que
fornece informações sobre países terceiros e redes
judiciárias.

A secção inclui informações sobre as
coordenadas dos Pontos de Contacto
da RJE em países terceiros e membros
de redes judiciárias em todo o mundo.
Através dos pontos de Contacto da RJE
no seu Estado-Membro, os profissionais
da justiça podem chegar ao contacto com
autoridades judiciárias em todo o mundo.

Sobre o sítio
Web da RJE:
‣ Criado em 2000
‣ Base inicial para Pontos de Contacto da
RJE com secções restritas aos mesmos
consagradas
‣ Gerido pelo Secretariado da RJE e pelos
correspondentes para as ferramentas
ferramentas da RJE

Sítio Web da
Rede Judiciária
Europeia
(RJE)

‣ Traduzido para as línguas oficiais da UE (em
curso)
‣ Base jurídica: Decisão 2008/976/JAI do
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativa
à Rede Judiciária Europeia («Decisão RJE»)

Secretariado da RJE
Johan de Wittlaan, 9 • 2517 JR A Haia • Países Baixos
Fax: +31 (0) 70 412 5570
Endereço de correio eletrónico: ejn@eurojust.europa.eu
www.ejn-crimjust.europa.eu

Uma plataforma em linha abrangente com ferramentas
eletrónicas práticas e informações relevantes para
facilitar a cooperação entre autoridades que lidam com
a cooperação judiciária internacional em matéria penal.
www.ejn-crimjust.europa.eu

Ferramentas
eletrónicas disponíveis
no sítio Web da RJE:

O que mais
pode encontrar
no sítio Web da RJE?

Saiba
mais

Atlas

‣ Secções específicas sobre a DEI, o MDE e provas
eletrónicas

‣ Consulte as páginas de Orientação Prática RJE do
sítio Web da RJE

‣ Ponto da situação sobre a aplicação de instrumentos
jurídicos da UE nos Estados-Membros

‣ Estão disponíveis vídeos, como um vídeo que
apresenta o sítio Web da RJE e vídeos de
instruções sobre diferentes ferramentas

para encontrar uma autoridade competente para a
execução de pedidos de cooperação judiciária, bem
como informações relativas ao contacto

Compêndio

para elaborar e enviar pedidos – disponível em todas
as línguas oficiais da UE!
• Modelo de pedido de auxílio judiciário mútuo
• Decisão europeia de investigação (DEI)
• Decisão de apreensão
• Decisão de perda
• Outros tipos de instrumentos de reconhecimento
mútuo da UE

Fiches Belges

para verificar se uma medida judicial é admissível
noutro país, bem como informações sobre a língua a
utilizar e as informações a incluir

Biblioteca Judiciária

para encontrar informações sobre os instrumentos
jurídicos da UE e para obter notificações, formulários,
relatórios, manuais, etc.

Lista de Pontos de Contacto

para obter informação sobre as coordenadas dos
Pontos de Contacto da RJE (protegida por senha)

Com uma média de 2,5 milhões de
visualizações por ano, o sítio Web da RJE
continua a ser uma fonte de informação
essencial para os profissionais. Uma das
principais tarefas do Secretariado da RJE
é, por conseguinte, garantir a qualidade do
conteúdo da plataforma.

‣ Informações sobre os sistemas nacionais (EstadosMembros da UE, países associados e países
candidatos)
‣ Parceiros da RJE
‣ Secções de eventos e notícias para uma visão geral
das próximas reuniões da RJE e eventos de parceiros,
bem como dos últimos desenvolvimentos no domínio
da cooperação judiciária em matéria penal

