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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE398.443v01-00)
Jean-Marie Cavada
Συνθήκη της Λισαβόνας: επίπτωση της νέας Συνθήκης στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων επί του κεκτημένου και των σε εξέλιξη διαδικασιών
(2007/2286(INI))

Τροπολογία: Iliana Malinova Iotova

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

ζ) τη βελτίωση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στις σχέσεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των 
πολιτικών κομμάτων και των εθνικών κοινοβουλίων. Από της απόψεως αυτής, είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη η θέσπιση, για τις σχετικές με το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας 
και Δικαιοσύνης πολιτικές, ειδικού καθεστώτος δυνάμει του οποίου η Επιτροπή, οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση της επίπτωσης αυτών των πολιτικών 
στην ΕΕ. Όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τη διεξαγωγή των συζητήσεων σχετικά 
με την υλοποίηση στην πράξη της μελλοντικής ‘Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής’, 
ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στην πρώτη 
πρόταση του παρόντος στοιχείου·

Or. en
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Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2, στοιχείο δα) (νέο)

δα) επιπλέον, το ΗΒ και η Ιρλανδία θα μπορούν να επιλέγουν να μη συμμετέχουν σε 
προτάσεις τροποποίησης των μέτρων του Τίτλου IV στα οποία είχαν αποφασίσει 
προηγουμένως να συμμετάσχουν, και δεν θα δεσμεύονται από νέους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων που θα εγκριθούν δυνάμει της διάταξης της νέας 
συνθήκης στις περιπτώσεις στις οποίες το ΗΒ και η Ιρλανδία δεν δεσμεύονται από 
τους ουσιαστικούς κανόνες για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία επί 
ποινικών υποθέσεων.
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Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

α) να ενημερώσουν τους πολίτες της ΕΕ για τα νέα δικαιώματά τους και για το νέο 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ και, ταυτόχρονα, να καλέσουν τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν ευρείες ενημερωτικές εκστρατείες και να θεσπίσουν ειδική 
επαγγελματική κατάρτιση των μελών των εθνικών δικαστικών σωμάτων και 
υπηρεσιών ασφαλείας προκειμένου να προληφθεί κάθε παράνομη διάκριση μεταξύ 
Ευρωπαίων πολιτών,

Or. en

Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

β) να εμπλέξουν τα εθνικά κοινοβούλια στη διαμόρφωση του νέου πολυετούς 
προγράμματος στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης· πιστεύει ότι αυτή 
η συνεργασία θα ήταν ορθότερο να πραγματοποιηθεί μέσω

- ανεπίσημων φόρα (όπως η Ομάδα "Future" που θα συνέρχεται περιοδικά κατά 
τη διάρκεια έξι Προεδριών του Συμβουλίου το 2008 και 2009)

- της επίσημης, τακτικής και έγκαιρης διαβίβασης όλων των προπαρασκευαστικών 
νομοθετικών κειμένων, από τις αρχικές νομοθετικές προτάσεις και μετά, ούτως 
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ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων 
και μεταξύ ευρωπαίων πολιτών,

Or. en

Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3, περίπτωση 3

γ) να διεξάγουν το 2008 τις διαπραγματεύσεις για να εγκριθούν στις αρχές του 2009 όλα 
τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται ως βάση για την επιτυχή δρομολόγηση του νέου 
Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης από το 2010 εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου που θα έχει εκλεγεί· λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και/ή 
κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις που εκφράστηκαν όσον αφορά ορισμένες νομοθετικές 
διαδικασίες, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επανεξετάσουν, από την 
άποψη των νέων νομικών βάσεων που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας και 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική συζήτηση, τα κάτωθι νομοθετικά κείμενα:

Γενικά δικαιώματα

- απόφαση πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα (2004/0113(CNS))

- απόφαση πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων για σκοπούς ασφαλείας (θα 
ενσωματωθεί στην αναθεώρηση της οδηγίας 95/46) (2005/0202(CNS)) 
(κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις από DK, IE, NL, SE και UK)

Δικαστική συνεργασία

- απόφαση πλαίσιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία (2007/2067(CNS)) 
(κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις από SE, NL, DK, IE και LV)

- απόφαση πλαίσιο για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (δεν έχει ακόμη 
υποβληθεί)

- απόφαση πλαίσιο σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων (2003/0270(CNS)) (κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις από
SE και DK)

- απόφαση πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών ποινών
(2005/0018(CNS)) (κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις από SE, NL και IE)

- απόφαση πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές 
διαδικασίες (2006/0158(CNS))

- απόφαση πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από ποινικά 
μητρώα (2005/0267(CNS)) (κοινοβουλευτικές επιφυλάξεις από SE, FI, NL, IE, 
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EL και DK)

- απόφαση πλαίσιο για το EUROJUST (να υποβληθεί).

Αστυνομική συνεργασία

- απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(κοινοβουλευτική επιφύλαξη από SE)

- απόφαση πλαίσιο για την πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς 
ασφαλείας (θα ενσωματωθεί ως τροπολογία στον κανονισμό του VIS)
(2005/0232(CNS))

- απόφαση πλαίσιο για την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς ασφαλείας (θα 
ενσωματωθεί ως τροπολογία στον κανονισμό του VIS) (2006/0310(CNS))

- απόφαση πλαίσιο για την EUROPOL (εκκρεμεί η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο)

Or. en

Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. Δηλώνει την προθυμία του να συμμετάσχει, σε πνεύμα συνεργασίας με την 
Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου, στην αναδιατύπωση των προτάσεων 
αυτών κατά τη διάρκεια του 2008 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να 
διατυπώσει τις επίσημες συστάσεις που θα κρίνει απαραίτητες προς βελτίωση των 
ήδη επιτευχθεισών πολιτικών συμφωνιών, ως προβλέπει το άρθρο 39 της Συνθήκης 
ΕΕ· προς τούτο, προτείνει να δημιουργηθεί στις αρχές του 2008 ομάδα εργασίας 
υψηλού επιπέδου, η οποία θα είναι αρμόδια για να εξετάσει δημοσία τις βελτιώσεις 
που είναι δυνατόν να γίνουν στα προαναφερθέντα κείμενα.

Or. en

Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. Χαιρετίζει τη Δήλωση της Διάσκεψης που αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου 
για τις μεταβατικές διατάξεις (Δήλωση 39α) και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει τις 
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εργασίες ήδη από το 2008 επί της τροποποίησης ή αντικατάστασης των νομικών 
πράξεων που ήδη φαίνονται ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές (όπως η Σύμβαση 
για την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις ή άλλα κείμενα που η 
πείρα δείχνει ότι πρέπει να βελτιωθούν)·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Marie Cavada

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3γ (νέα)

3γ. Θεωρεί ότι, από το 2008, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά και 
να καλείται να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τα κύρια προγράμματα και συμφωνίες 
που αφορούν τρίτες χώρες, όπως ο τομέας ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
με τη Ρωσία, η διεθνής στρατηγική κατά της εμπορίας ανθρώπων και τα θέματα 
που σχετίζονται με την εμπορία ναρκωτικών και την πρόληψη και καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, ακόμη και όταν δεν είναι υποχρεωτική η διαβούλευση αυτή·

Or. en
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