Сарадња
изван ЕУ
Интернет страница ЕПМ-а има посебан одељак који
пружа информације о земљама и правосудним мрежама
ван ЕУ.

Овај одељак садржи контакт податке
о контактним тачкама ЕПМ-а у
земљама ван ЕУ и члановима
правосудних мрежа широм света.
Успостављајући контакт са контактним
тачкама ЕПМ-а у својој држави
чланици, стручњаци могу да ступе
у контакт са правосудним органима
широм света.

О интернет
страници
ЕПМ-а:
‣ Израђена 2000. године
‣ Почетна база контактних тачака ЕПМ-а са
деловима за интерну употребу посвећеним
контактним тачкама
‣ Страницу уређују Секретаријат ЕПМ-а и
дописници задужени за алате ЕПМ-а

Интернет страница
Европске
правосудне мреже
(ЕПМ)

‣ Преведена на званичне језике ЕУ (превођење
је у току)
‣ Правни основ: Одлука Савета 2008/976/
JHA (Правосуђе и унутрашњи послови) oд 16.
децембра 2008. o Европској правосудној мрежи
(у даљем тексту „Одлука ЕПМ-а”)

EJN Secretariat (Секретаријат ЕПМ-а)
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR, The Hague • Холандија
Факс: +31 (0) 70 412 5570 • Е-пошта: ejn@eurojust.europa.eu
www.ejn-crimjust.europa.eu

Свеобухватна мрежна платформа са практичним
електронским алатима и одговарајућим
информацијама за олакшање сарадње између органа
који се баве међународном сарадњом у области
правосуђа по питању кривичних послова.
www.ejn-crimjust.europa.eu

Електронски алати
доступни на интернет
страници ЕПМ-а:

Шта још можете да
пронађете на интернет
страници ЕПМ-а?

За више
информација

Атлас

‣ Посебни одељци о Европском истражном налогу (ЕИН),
Eвропском налогу за хапшење (ЕНХ) и eлектронским
доказима

‣ На интернет страници ЕПМ-а погледајте практичне
смернице ЕПМ-а

за проналажење надлежног органа за спровођење
захтева по питању сарадње у области правосуђа, заједно
са контакт подацима

Збирни приказ

за скицирање и слање захтева – доступан на свим
званичним језицима ЕУ!
• Модел захтева за Узајамну правну помоћ (УПП)
• Европски истражни налог (ЕИН)
• Налог за замрзавање
• Налог за одузимање
• Остале врсте инструмената ЕУ за узајамно признавање

Фичез белгес

за проверу чињенице да ли је нека судска мера
применљива у другој држави, као и за проверу
информација о томе који језик треба користити и које
податке треба унети

Правосудна библиотека

за проналажење информација о правним инструментима
ЕУ и проналажење извора за обавештења, обрасце,
извештаје, приручнике итд.

Списак контактних тачака

за проналажење контакт података контактних тачака у
оквиру ЕПМ-а (заштићен лозинком)

Са просечно 2,5 милиона прегледа
годишње, интернет страница ЕПМ-а
остаје кључни извор суштинских
информација за стручњаке. Стога
је један од кључних задатака
Секретаријата ЕПМ-а да обезбеди
квалитет садржаја на платформи.

‣ Статус примене правних инструмената ЕУ у државама
чланицама
‣ Информације о националним системима (државе
чланице ЕУ, придружене земље и земље кандидати)
‣ Партнери ЕПМ-а
‣ Одељци за догађаје и новости ради прегледа састанака
ЕПМ-а и догађаја које организују партнери, као и
најновијих дешавања на пољу сарадње у области
правосуђа по питању кривичних послова

‣ Доступни су видео снимци, као што је видео снимак
у коме је представљена интернет страница ЕПМ-а и
као што су видео снимци са упутствима о различитим
алатима

