A mund t’i drejtoj PC-OC
një pyetje?
Pyetjet lidhur me aplikimin ose interpretimin e instrumenteve të Këshillit
të Evropës në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet penale
janë mëse të mirëpritura. Ato do të
ndihmojnë PC-OC në vazhdimësinë e
zhvillimit të këtyre instrumenteve. Këto
pyetje mund t’i dorëzohen përfaqësuesit
tuaj kombëtar PC-OC.
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Pyetjet lidhur me funksionimin dhe
veprimtaritë e PC-OC mund t’i përcillen Sekretariatit në adresën e
mëposhtme të postës elektronike:
Dg1.tcj@coe.int.
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Bashkëpunimi ndërkombëtar gjyqësor bazohet në tre parime themelore përkatësisht:

> Fryma e bashkëpunimit,
> Njohuritë për instrumentet ligjore të
aplikueshme
> Shfrytëzimi i duhur i instrumenteve të
mundshme për të lehtësuar bashkëpunimin.
Komiteti i njohur si PC-OC (Komiteti
i ekspertëve lidhur me funksionimin e
Konventave Evropiane për bashkëpunimin
në çështjet penale) luajti një rol të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale.

Çfarë është PC-OC?

Faqja e Internetit

PC (Çështjet Penale) – OC (Funksionimi i
Konventave) është një komitet ekspertësh i
Këshillit të Evropës në fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar në çështjet penale që funksionon nën autoritetin e Komitetit Evropian për
Çështjet Penale (CDPC).

Një faqe interneti (www.coe.int/tcj)
është krijuar, që përmban informacionin e
nevojshëm dhe dokumentacionin lidhur me
këtë bashkëpunim. Zbatuesit nga të gjitha
shtetet palë të konventave të Këshillit të
Evropës për bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale janë të ftuar të vizitojnë
faqen e internetit PC-OC.

PC-OC monitoron aplikimin e konventave të
Këshillit të Evropës lidhur me bashkëpunimin
ndërkombëtar në çështjet penale (veçanërisht
ekstradimin, asistencën ligjore dhe transferimin e personave të dënuar) dhe propozon
instrumente të reja në këtë fushë.
Ai harton gjithashtu instrumente të nevojshme,
si për shembull informacion për shtetin,
formularë standardë, udhëzime praktike etj
për zbatues të cilët vënë në veprim këto
instrumente.
Komiteti përbëhet nga përfaqësues të autoriteteve qendrore të 47 vendeve anëtare të
Këshillit të Evropës dhe vëzhgues.
Zbatuesit kombëtarë mund të përfitojnë nga
ekspertiza e Sekretariatit PC-OC dhe ekspertëve të tyre kombëtarë.

Faqja e internetit PC-OC përmban:
>
Informacion për veprimtaritë PC-OC
përfshirë takimet e ardhshme dhe të
kaluara si dhe eventet;
> Standardet ligjore dhe materiali i nevojshëm informues për zbatuesit (informacion për vendin, instrumente për zbatim)
në fushat kryesore të punës së PC-OC);
>
Ligji përkatës zakonor i Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
> Arkivat e veprimtarive të kaluara, studimet, dokumentacioni dhe publikimet me
interes;
> Lidhjet e nevojshme me faqe të tjera
interneti me interes për veprimtaritë
PC-OC.

