
Amendement EP betreffende samenwerking Europees Parlementen en nationale 
parlementen en uittreksel uit de relevante verdragsbepalingen (Lissabon) 
 
- Compromisamendement no. 8  behorend bij resolutie over Stockholmprogramma 
(aangenomen door de commissies JURI-LIBE-AFCO op 12-11-2009) 
 
8. Welcomes the creation by the Treaty of Lisbon of a framework for the evaluation 
of AFSJ policies and calls for the establishment of a concrete monitoring and 
evaluation system, notably in the area of justice, which focuses on the quality, 
efficiency and fairness of existing legal instruments, of the administration of justice 
and of the protection of fundamental rights, closely involving the European 
Parliament and national parliaments; notes that there are currently several 
evaluation systems in place in the AFSJ and that these need to be consolidated into 
a single and coherent framework, covering all aspects from ex-ante evaluations to 
the evaluation of the implementation of legislation; considers that evaluations 
carried out by different EU bodies should be better coordinated; calls for the 
creation of the evaluation system to give Parliament and national parliaments 
access to information related to the policies (Article 70 TFUE) and activities of the 
COSI (Article 71 TFUE) as well as of EUROPOL (Article 88 TFUE) and Eurojust 
(Article 85 TFUE), together with Frontex, EASO and Schengen; considers, in this 
framework, that Parliament should be granted the right to give a binding opinion 
on the appointment of the Agencies' Directors (as Parliament is also the Budgetary 
Authority); considers further that, in order to frame Parliament's cooperation with 
national parliaments within the AFSJ, it would be worth creating a permanent 
forum of representatives at political level (two per Chamber + two substitutes) 
meeting twice a year and sharing a common workspace where all the information, 
also of a restricted nature, dealing with the AFSJ could be shared in real time); 
considers also that the representatives of the national Parliament should be allowed 
to attend Parliament's proceedings at committee level and during Parliament's 
annual debate on the progress of the AFSJ; 
 
- Uittreksel uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) 
 
Artikel 70 
Onverminderd de artikelen 258, 259 en 260, kan de Raad op voorstel van de 
Commissie maatregelen vaststellen die bepalen dat de lidstaten in samenwerking met 
de Commissie een objectieve en onpartijdige evaluatie van de uitvoering, door de 
autoriteiten van de lidstaten, van het door deze titel bestreken beleid van de Unie 
verrichten, met name ter bevordering van de volledige toepassing van het beginsel 
van wederzijdse erkenning. Het Europees Parlement en de nationale parlementen 
worden op de hoogte gebracht van de inhoud en de resultaten van die evaluatie. 
 
Artikel 71 
Binnen de Raad wordt een permanent comité opgericht om ervoor te zorgen dat 
binnen de Unie de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse 
veiligheid wordt bevorderd en versterkt. Onverminderd artikel 240 bevordert het 
comité de coördinatie van het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
De vertegenwoordigers van de betrokken organen en instanties van de Unie kunnen 
bij de werkzaamheden van het comité worden betrokken. Het Europees Parlement 
en de nationale parlementen worden over deze werkzaamheden geïnformeerd.  



 
Artikel 85 
1. De opdracht van Eurojust bestaat in het ondersteunen en versterken van de 
coördinatie en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met 
het onderzoek en de vervolging van zware criminaliteit welke twee of meer lidstaten 
schaadt of een vervolging op gemeenschappelijke basis vereist, op basis van de door 
de autoriteiten van de lidstaten en Europol uitgevoerde operaties en verstrekte 
informatie. 
In dit kader bepalen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure bij verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en 
de taken van Eurojust. Deze taken kunnen het volgende omvatten:  
a) het inleiden van strafrechtelijk onderzoek alsmede het voorstellen van het inleiden 
van vervolging door de bevoegde nationale autoriteiten, met name in verband met 
strafbare feiten welke de financiële belangen van de Unie schaden; 
b) de coördinatie van onderzoek en vervolging als bedoeld onder a); 
c) de versterking van de justitiële samenwerking, met name door middel van het 
oplossen van jurisdictiegeschillen en door nauwe samenwerking met het Europees 
justitieel netwerk. 
Bij die verordeningen wordt tevens bepaald op welke wijze het Europees Parlement 
en de nationale parlementen bij de evaluatie van de activiteiten van Eurojust worden 
betrokken. 
2. In het kader van de in lid 1 bedoelde vervolgingen en onverminderd artikel 86, 
worden de formele handelingen in verband met de gerechtelijke procedure gesteld 
door de bevoegde nationale functionarissen. 
 
Artikel 88 
1. De opdracht van Europol is het optreden van de politie- instanties en andere 
wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse samenwerking 
bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer 
lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een 
schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie 
behoort, te ondersteunen en te versterken. 
2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure bij verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en 
de taken van Europol vast. Deze taken kunnen het volgende omvatten: 
a) de verzameling, opslag, verwerking, ana lyse en uitwisseling van informatie die met 
name door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden 
verstrekt; 
b) de coördinatie, organisatie en uitvoering van onderzoeken en operationele acties, 
die gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke 
onderzoeksteams worden uitgevoerd, in voorkomend geval in samenwerking met 
Eurojust.  
Bij deze verordeningen wordt tevens bepaald op welke wijze de activiteiten van 
Europol door het Europees Parlement, tezamen met de nationale parlementen, worden 
gecontroleerd. 
3. Iedere operationele actie van Europol moet worden uitgevoerd in overleg en 
overeenstemming met de autoriteiten van de lidstaat op wiens of de lidstaten op wier 
grondgebied de actie wordt uitgevoerd. Over het gebruik van dwangmiddelen 
beslissen alleen de bevoegde nationale autoriteiten.  


