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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Η νέα Συνθήκη: μια από καιρού αναμενόμενη διέξοδος από τη νομική και θεσμική 
σχιζοφρένεια στον τομέα των πολιτικών που σχετίζονται με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης

1. χαιρετίζει τις κάτωθι γενικές βελτιώσεις που επιφέρει η νέα Συνθήκη στις πολιτικές που 
σχετίζονται με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης:

(α) εγκαθίδρυση μιας νομικά συνεπούς, δεσμευτικής και διαφανούς σχέσης, σε επίπεδο 
Συνθήκης, μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως εκτίθενται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και των σχετικών κοινοτικών πολιτικών που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων 
αυτών. Με ένα δεσμευτικό Χάρτη, ο νομοθέτης της ΕΕ θα μπορεί πλέον να 
εφαρμόζει κατά συνεπέστερο τρόπο όλες τις πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός ατόμου. Τούτο ισχύει όχι μόνο για τις πολιτικές που 
εμπίπτουν ρητά στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως το δικαίωμα 
ασύλου ή το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, αλλά και για τις γενικότερες πολιτικές που 
αφορούν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από κάθε μορφής διάκριση, 
την προστασία των μειονοτήτων, το δικαίωμα σε διαφάνεια και σε χρηστή διοίκηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα για προστασία των 
δεδομένων. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
θα ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη σχέση καθιστώντας επίσης τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ υπόλογα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

(β) τερματισμός της σχιζοφρενικής θεσμικής και νομικής κατάστασης που 
δημιουργήθηκε πριν από δεκαπέντε έτη με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία 
εισήγαγε ένα παράλληλο, προσωρινό νομικό καθεστώς για τις πολιτικές που 
αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (ο αποκαλούμενος ‘τρίτος 
πυλώνας’). Επαναφέροντας εκ νέου την πλήρη αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, θα αποκατασταθεί το κράτος δικαίου εκεί όπου δεν έχει ακόμη
εδραιωθεί, και με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία 
συναπόφασης θα βελτιωθεί σημαντικά η δημοκρατική νομιμότητα αυτών των 
πολιτικών·

(γ) ενίσχυση της δημοκρατικής υποχρέωσης λογοδοσίας της ΕΕ επεκτείνοντας τη 
διαδικασία της συναπόφασης (‘τακτική νομοθετική διαδικασία’) στα μέτρα που
αφορούν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία επί ποινικών ζητημάτων. Πρέπει 
επίσης να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΚ στις 
περιπτώσεις που το Συμβούλιο επιθυμεί να θεσπίσει ελάχιστους κανόνες επί 
«άλλων» ειδικών πτυχών της ποινικής διαδικασίας, να δημιουργήσει από την 
Eurojust μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και να διευρύνει τις εξουσίες της 
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Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής·

(δ) συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύναψη Διεθνών Συνθηκών από την
ΕΕ. Μέχρι σήμερα - και αντίθετα προς το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ το οποίο 
προβλέπει ότι ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - το Κοινοβούλιο 
δεν κλήθηκε ποτέ να γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο, ακόμη και όταν η υπό 
διαπραγμάτευση Συνθήκη αποτελούσε σαφώς βασική πτυχή «της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας» (όπως στην περίπτωση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ 
για την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή)·

(ε) κατάργηση σε αρκετές περιπτώσεις της αρχής της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Το 
σύστημα της ειδικής πλειοψηφίας θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις εντός των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και θα οδηγήσει στην έγκριση υψηλότερων 
προδιαγραφών όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
(αντιθέτως, η αρχή της ομοφωνίας ευνοεί συμβιβασμούς στον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή και σε αρκετές περιπτώσεις εγείρει ερωτήματα σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία της κοινοτικής νομοθεσίας).
Ευθυγραμμίζοντας τις διαδικασίες στον τομέα της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία
και της συναπόφασης, η νέα Συνθήκη θα καταστήσει ευκολότερη την έγκριση, εντός 
συνεπούς πολιτικού πλαισίου, μέτρων τα οποία σήμερα εμπίπτουν εν μέρει στην 
απαίτηση ομοφωνίας και εν μέρει στην απαίτηση της ειδικής πλειοψηφίας (όπως 
ισχύει επί του παρόντος για τη νόμιμη και παράνομη μετανάστευση)·

(στ) εναρμόνιση των νομοθετικών μέσων. Αντί για «κοινές θέσεις», «αποφάσεις-
πλαίσιο», «αποφάσεις» και «συμβάσεις», όπως αναφέρονται στο σημερινό άρθρο 34 
της Συνθήκης ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει τα συνήθη κοινοτικά μέσα του 
κοινοτικού δικαίου, ήτοι κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις, γεγονός το οποίο θα 
οδηγήσει σε άλλη σημαντική αλλαγή, ήτοι τη δυνατότητα να έχουν οι εν λόγω 
νομοθετικές πράξεις άμεση ισχύ·

(ζ) βελτίωση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στις σχέσεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ αφ' ενός και του κάθε πολίτη, της κοινωνίας των πολιτών, 
των πολιτικών κομμάτων και των εθνικών κοινοβουλίων αφ' ετέρου. 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 τις συζητήσεις
σχετικά με την υλοποίηση στην πράξη του σχεδίου δημιουργίας Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελικής Αρχής, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στην πρώτη πρόταση του παρόντος στοιχείου·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το τίμημα που καταβλήθηκε προς επίτευξη 
αυτών των βελτιώσεων ήταν ότι:

(α) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις, τα μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του τρίτου πυλώνα θα 
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παραμείνουν, για περίοδο πέντε ετών μετά από την έναρξη ισχύος της νέας 
Συνθήκης, εκτός του ελέγχου της Επιτροπής και, επιπλέον, του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί τα κράτη μέλη αποφάσισαν να 
παρατείνουν για τόσο μεγάλη περίοδο μια κατάσταση που τα ίδια έχουν αναγνωρίσει 
ότι χωλαίνει από νομικής απόψεως. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες της ΕΕ:
- μια πρώτη απάντηση δίδεται στο προαναφερθέν πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπει 
ότι, όποτε τροποποιείται μια πράξη, η μεταβατική περίοδος δεν θα ισχύει πλέον επί 
της τροποποιημένης πράξεως. Τα θεσμικά όργανα πρέπει πλέον να αποφασίσουν 
μήπως θα ήταν καλύτερο να τροποποιήσουν, αμέσως μετά από την έναρξη ισχύος
της νέας Συνθήκης, μερικά από τα προϋπάρχοντα και λιγότερο ικανοποιητικά μέτρα 
του τρίτου πυλώνα·
- μια άλλη απάντηση θα μπορούσε να είναι να αναβληθεί η επίσημη έγκριση των 
μέτρων που βασίζονται σήμερα στον τρίτο πυλώνα και τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για την περίοδο από την 1η

Ιανουαρίου έως το Μάιο του 2009 . Μια ολιγόμηνη καθυστέρηση θα γίνει εύκολα 
κατανοητή από τους πολίτες της ΕΕ εάν μπορεί να γίνει επίκληση των νέων κανόνων
ενώπιον ευρωπαϊκών δικαστηρίων·

(β) θεσπίζονται αρκετά πολύπλοκες νέες διατάξεις που ρυθμίζουν καταστάσεις κατά τις 
οποίες ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι ένα σχέδιο οδηγίας θα επηρεάσει θεμελιώδεις 
πτυχές του ποινικού του συστήματος ή κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η επίτευξη 
ομοφωνίας (αστυνομική συνεργασία). Στις περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί το σχέδιο οδηγίας στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Ο πρώτος λόγος είναι απολύτως κατανοητός έως και δικαιολογημένος, 
δεδομένου ότι ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος 
διατρέχει τον κίνδυνο να μειώσει σημαντικά το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· ο δεύτερος αποτελεί μάλλον πρόβλημα ισορροπίας εξουσιών.
Στις περιπτώσεις αυτές, η «συνήθης» νομοθετική διαδικασία θα αναστέλλεται για 4 
μήνες. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εάν τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη επιθυμούν 
να θεσπίσουν ενισχυμένη συνεργασία βάσει του σχετικού σχεδίου οδηγίας, θα 
θεωρείται ότι δίδεται η άδεια εφαρμογής ενισχυμένης συνεργασίας (με αποτέλεσμα 
να μην χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, ως απαιτείται από το άρθρο 
280 της Συνθήκης ΕΚ). Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί ότι, όταν εφαρμόζεται η 
συνήθης διαδικασία, η έγκριση του ιδίου του μέτρου εξακολουθεί να απαιτεί 
συναπόφαση με συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

(γ) το σύστημα προαιρετικής συμμετοχής ή εξαίρεσης («opt-in/opt-out») θα καταστεί 
ακόμα πιο πολύπλοκο. Παρότι οι νέες διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία δεν 
θα ισχύσουν επί μέτρων που εξελίσσουν το κεκτημένο του Σένγκεν, θα τροποποιηθεί 
το καθεστώς του Σένγκεν (βλ. κατωτέρω). Επιπλέον, οι επιλογές μη συμμετοχής που 
ισχύουν για μέτρα άσχετα προς το Σένγκεν, όπως η δικαστική συνεργασία επί 
αστικών υποθέσεων, θα διευρυνθούν ώστε να ισχύουν στην αστυνομική και 
δικαστική συνεργασία (βλ. τροποποιήσεις των πρωτοκόλλων σχετικά με το Σένγκεν 
και τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας)·

(δ) όσον αφορά την ιδιαίτερη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, πρέπει 
να υπενθυμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν κλήθηκε επίσημα να γνωμοδοτήσει όταν 
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αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση χωριστού καθεστώτος για τις χώρες αυτές στα πλαίσια 
του καθεστώτος του Σένγκεν το 2000 και 2001. Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει να συμμετέχει όπου επέλεξε να συμμετέχει στο κεκτημένο του Σένγκεν, ενώ 
δεν μπορεί να συμμετέχει όπου επέλεξε να μείνει εκτός1. Οι τροποποιήσεις επί του 
πρωτοκόλλου του Σένγκεν δεν θα αλλάξουν την κατάσταση, αλλά θα προσθέσουν τη 
δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας να μη συμμετέχουν σε ένα 
μέτρο που εξελίσσει το κεκτημένο του Σένγκεν για το οποίο είχαν ήδη αποφασίσει 
να συμμετέχουν.
Αυτό θα προκαλέσει πιθανότατα περαιτέρω κατακερματισμό των κανόνων. Το 
Κοινοβούλιο δεν θα καλείται να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τη συμμετοχή σε ένα 
μέτρο και την επίπτωση επί του κεκτημένου του Σένγκεν. Πάντως, πρέπει να 
τονιστεί ότι το περί ου ο λόγος μέτρο θα εξακολουθήσει να πρέπει να εγκρίνεται με 
συναπόφαση, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται διαδικασία συναπόφασης.

(ε) Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο 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 εγκρίνονται δυνάμει των διατάξεων της 
νέας συνθήκης στις περιπτώσεις στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία 
δεν δεσμεύονται από τους ουσιαστικούς κανόνες για την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων·

3. θεωρεί ότι οι βελτιώσεις που επιφέρει η νέα Συνθήκη αντισταθμίζουν τις αδυναμίες 
της. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν τώρα κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να επικυρωθεί επιτυχώς η νέα Συνθήκη από τα κράτη μέλη. 
Πρέπει επίσης:

(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 για τα μέλη των εθνικών δικαστικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να προληφθεί κάθε παράνομη διάκριση μεταξύ 
Ευρωπαίων πολιτών·

(β) να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση του 
νέου πολυετούς προγράμματος στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· η 
συμμετοχή θα μπορούσε κατά τον καλύτερο τρόπο να πραγματοποιηθεί:

- με ανεπίσημα φόρα (όπως η Ομάδα "Future" που θα συνέρχεται περιοδικά κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων Προεδριών του Συμβουλίου το 2008 και 2009)·

                                               
1 Υπό αυτά τα δεδομένα, το Συμβούλιο δεν επέτρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει στη δημιουργία του Frontex
και στην έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2253/2004, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων 
για τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των 
κρατών μελών, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ασκήσει δύο προσφυγές κατά του Συμβουλίου (υποθέσεις C-77/05, Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. 1-1000 και C-137/05, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, 
σελ. 1-1000).
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- με την επίσημη, τακτική και έγκαιρη διαβίβαση όλων των προπαρασκευαστικών 
νομοθετικών κειμένων, από τις αρχικές νομοθετικές προτάσεις και μετά, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων 
και μεταξύ ευρωπαίων πολιτών·

(γ) να διεξαγάγουν το 2008 τις διαπραγματεύσεις ώστε, στις αρχές του 2009, να 
εγκριθούν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή δρομολόγηση του 
νέου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, από το 2010, εκ μέρους του 
νέου 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 Λισσαβόνας 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, EL 
και DK)

- απόφαση πλαίσιο για το EUROJUST (δεν έχει ακόμη υποβληθεί).

Αστυνομική συνεργασία
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- 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)·

4. 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 συζητήσει δημοσία τις βελτιώσεις που είναι δυνατόν να γίνουν στα 
προαναφερθέντα κείμενα·

5. χαιρετίζει τη Δήλωση της Διάσκεψης που αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά 
με τις μεταβατικές διατάξεις (Δήλωση 39α) και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει τις 
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)·

6. θεωρεί ότι, από το 2008, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να 
καλείται να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τα κύρια προγράμματα και τις κύριες συμφωνίες 
που αφορούν τρίτες χώρες, όπως ο χώρος 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.
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