Samarbete
utanför EU
På EJN:s webbplats finns ett särskilt avsnitt med
information om länder utanför EU och rättsliga nätverk..

Avsnittet innehåller kontaktuppgifter för
EJN:s kontaktpunkter i länder utanför
EU och medlemmar i rättsliga nätverk
runtom i världen. Rättstillämpare kan,
genom att kontakta det europeiska
rättsliga nätverkets kontaktpunkter
i sin medlemsstat, nå ut till rättsliga
myndigheter i hela världen.

Om EJN:s
webbplats:
‣ Skapades år 2000
‣ Bas för EJN:s kontaktpunkter med begränsade
vissa avsnitt tillgängliga endastsärskilt avsedda
för kontaktpunkterna
‣ Sköts av EJN:s sekretariat och kontaktpersonerna
för EJN:s verktyg (tools correspondents)

Det
europeiska
rättsliga nätverkets
(EJN) webbplats

‣ Översatt till officiella EU-språk (pågående)
‣ Rättslig grund: Rådets beslut 2008/976/RIF
av den 16 december 2008 om det europeiska
rättsliga nätverket (”EJN-beslutet”)

EJN:s sekretariat
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Nederländerna
Fax: +31 (0) 70 412 5570 • E-postadress: ejn@eurojust.europa.eu
www.ejn-crimjust.europa.eu

En omfattande onlineplattformonline plattform
med praktiska elektroniska verktyg och relevant
information vars syfte är att underlätta samarbetet
mellan myndigheter som arbetar med internationellt
straffrättsligt samarbete.
www.ejn-crimjust.europa.eu

Elektroniska verktyg
som finns tillgängliga på
EJN:s webbplats:

Vad finns det mer på det
europeiska rättsliga nätverketsEJN:s webbplats?

Mer
information

Atlas

‣ Särskilda avsnitt om den europeiska utredningsordern,
den europeiska arresteringsordern och elektroniska
bevise-bevisning

‣ Läs EJN:s praktiska vägledning på nätverkets
webbplats

där du hittarför att hitta en behörig myndighet som
verkställer framställningar om rättsligt samarbete och
dess kontaktuppgifter

Kompendium

för att utarbeta skriva och skicka framställningar – finns
på alla officiella EU-språk!
• Mall för framställning om ömsesidig rättslig hjälp
• Europeisk utredningsorder
• Beslut om frysning
• Beslut om förverkande
• Andra typer av instrument för ömsesidigt erkännande
inom EU

”Fiches Belges”

där du serför att se om en rättslig åtgärd är tillämplig
tillgänglig i ett annat land samt vilket språk som ska
användas och vilken information som ska finnas med

Biblioteket

där du hittarför att hitta information om EU:s
rättsliga instrument och har få tillgång till
anmälningarnotifieringar, blanketterformulär, rapporter,
handböcker osv.

Förteckning över kontaktpunkter

där du för att hittar kontaktuppgifter till det
europeiska rättsliga nätverketsEJN:s kontaktpunkter
(lösenordsskyddatde)

Med i genomsnitt 2,5 miljoner visningar
per år fortsätter EJN:s webbplats att
vara en mycket viktig källa till väsentlig
information för rättstillämpare. En av
de viktigaste uppgifterna som EJN:s
sekretariat har är därför att säkerställa
kvaliteten på plattformens innehåll.

‣ Status för genomförandet av EU:s rättsakter i
medlemsstaterna
‣ Information om nationella rättssystem (EU:s
medlemsstater, associerade länder och kandidatländer)
‣ EJN:s partners
‣ Evenemangs och nyhetsavsnitten med en översikt över
kommande EJN-möten och partnerevenemang, liksom
över den senaste utvecklingen på området straffrättsligt
samarbete

‣ Se videor, såsom introduktionsvideon till EJN:s
webbplats och instruktionsvideorn till olika verktyg

