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Betreft: Ontwerp-handvest van de grondrechten van de Europese Unie

- Bijdrage van het Permanent Forum voor de civiele samenleving

Hierbij gaan de Duitse, de Spaanse en de Nederlandse versies van het ontwerp-handvest voor de

Europese burgers, dat door het Permanent Forum voor de civiele samenleving is ingediend. 1 2

_______________

                                                
1 Luxemburgplein, 1, B-1050 Brussel, tel. 322 512 44 44, fax 322 512 66 73.
2 Deze tekst is ingediend in de Duitse, de Spaanse en de Nederlandse taal.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu


CHARTE 4104/00 ADD 1 ngs/EW/rb NL
JUR 2

HANDVEST VAN DE EUROPESE BURGERS
(Concept)

Voorwoord

Dit Handvest vormt het nieuwe basisverdrag van een Gemeenschap van Volkeren en Staten en
weerspiegelt het humanisme, dat kenmerkend is voor de Europese beschaving.

Voorgesteld ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Verdrag van Rome, geeft het een
ommekeer in de geschiedenis van de Europese opbouw aan.

Het bevestigt de economische, sociale, culturele, burgerlijke en politieke rechten van de burgers van
de Unie en beschrijft tevens hun plichten.

Dit ontwerp dat op 22 maart 1997 in Rome door het Europese Forum van de Burgermaatschappij
gepresenteerd is, is ter aanvaarding aan het Europees Parlement en ter ratificatie aan de Hoge
Verdragspartijen voorgelegd.

De Staten, die het Handvest ondertekenen, maken er een gemeenschappelijke Verklaring van die bij
het Verdrag van de Europese Unie gevoegd wordt. Zij beloven zich bij de evaluatie en goedkeuring
van de initiatieven van de Unie te laten leiden door de bepalingen van het Handvest. Zij beloven de
werking van het Verdrag te bewaken conform de principes van het Handvest.

Hoofdstuk I

Een Europa voor de Burgers.

Art. 1 De Unie is gebaseerd op de menselijke persoon

De menselijke persoon staat centraal in het Europese project.

De Unie is gebaseerd op het geheel van de fundamentele rechten die voornamelijk vastgelegd zijn
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (New York, 1948), de Europese
Conventie tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden (Rome,
1950), het Europese Sociale Handvest (Turijn, 1961), het Charter van de Unie van de fundamentele
rechten van de arbeiders (Straatsburg, 1989), het Handvest voor de Bescherming van de Etnische
Minderheden, de Internationale Verdragen van de Verenigde Naties over de Economische, Sociale,
Politieke en Burgerrechten (1966). Deze rechten vormen het ethische, morele en culturele erfdeel
van de Unie.

De Unie sluit zich aan bij de internationale Conventie ter bescherming van de minderheden en bij
de internationale Conventie ter de bescherming van de kinderen. De Unie beschermt de
identiteitsverschillen van al haar ingezetenen.



CHARTE 4104/00 ADD 1 ngs/EW/rb NL
JUR 3

De Unie staat garant voor een algemeen welzijn, bestaande uit het geheel van economische, sociale
en burgerrechten van de mens. Zij bevordert de door haar leden  gedeelde waarden zoals vrede, de
waardigheid en het respect van de menselijke persoon, democratie, vrijheid  en de plicht tot
solidariteit.

Art. 2. Het Europese burgerschap

Het burgerschap houdt de complementariteit in van de lokale, regionale, nationale, Europese en
mondiale dimensies in respect voor het subsidiariteitsprincipe.

Elke burger van een Lidstaat is burger van de Unie. De legale ingezetenen hebben recht op toegang
tot het nationale staatsburgerschap van de Staat waarin zij wonen. De Unie garandeert de
harmonisatie van de rechten die toegang tot het nationale staatsburgerschap verlenen.

Het Europese burgerschap kent twee belangrijke bestanddelen: burgerlijk-politiek en sociaal-
economisch. Deze twee bestanddelen van het burgerschap zijn niet te scheiden. De Unie stelt zich
tot taak beide gelijktijdig te versterken.

Het Europese burgerschap berust op een Europese maatschappijvorm die naast het respect van de
mens en de fundamentele rechten tevens een plicht tot solidariteit tussen haar leden behelst.

Art. 3. De soevereiniteit

In het kader van de bevoegdheden van de Unie, behoort de soevereiniteit aan de burgers van de
Europese Unie toe.

Art. 4 De functies van de Europese Unie

De Unie heeft als taak de vrede en de democratie te handhaven, zorg te dragen voor een
evenwichtige en duurzame ontwikkeling, een economische en sociale cohesie, volledige
werkgelegenheid, culturele ontwikkeling gebaseerd op pluraliteit, en waardigheid en respect van de
ander.

4.1. Een duurzame humane ontwikkeling
De Unie werkt aan een project voor een duurzame humane ontwikkeling, dat zowel economisch,
sociaal als ecologisch is, dat aan een ieder de mogelijkheid biedt om aan het economische en sociale
leven deel te nemen en dat banen schept. Ieder mens heeft recht op een gezond milieu. De Unie
waakt voor het respect van de integriteit van de mens ten opzichte van de technologische
ontwikkeling, voornamelijk van de biotechnologie en de informatiemaatschappij. De rechten van de
toekomstige generaties worden erkend en beschermd in de Unie.

Dit project, dat een mateloze concurrentie en alle vormen van uitsluiting afwijst, is gebaseerd op de
solidariteit en de gelijkheid in de relaties tussen Europeanen en tussen Europa en de andere
werelddelen.

De Unie baseert haar beleid, en in het bijzonder haar politiek tegenover het buitenland en de
gemeenschappelijke veiligheid, op de vrede en de bevordering van de duurzame ontwikkeling, van
de economische, sociale, culturele, politieke en burgerlijke rechten, van de economische en sociale
rechtvaardigheid en van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en op de strijd tegen de armoede
en de sociale uitsluiting.
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In het kader van het communautaire beleid en wetgeving respecteert de Unie de verbintenissen die
zijn aangegaan in het kader van de Conferenties van de Verenigde Naties over het Milieu en de
Ontwikkeling (Rio, 1992), de Rechten van de Mens (Wenen, 1993), de Bevolking (Caïro, 1994), de
Vrouwen (Beijing, 1995), het Sociale (Kopenhagen, 1995), het Woonmilieu (Istanbul, 1996).

De Unie zorgt ervoor dat de Wereldhandels Organisatie het evenwicht tussen de sociale en
economische normen veilig stelt op basis van de afspraken van het O.I.T. over gedwongen arbeid,
kinderarbeid, en alle vormen van discriminatie op de werkplek, de vrijheid van vereniging en van
collectieve onderhandeling. Elk verdrag of commerciële samenwerkingsovereenkomst waaraan de
Unie deelneemt moet positieve bepalingen opnemen omtrent sociale verhoudingen, milieu,
mensenrechten en democratie.

4.2. Een cultureel project
De actie van de Unie op cultureel en onderwijsgebied is  gebaseerd op zowel de verscheidenheid  en
de rijkdom van haar cultureel en taalkundig erfgoed èn de erkenning van een gemeenschappelijk
erfgoed als op een culturele gemeenschap, gedeelde waarden, het respect voor de kunst en cultuur
van de volkeren in Europa, op de samenwerking over de grenzen heen en de dialoog met andere
beschavingen. De bescherming van het cultureel en linguïstisch erfgoed maakt deel uit van de
rechten van de burger.

Zij bevordert de omstandigheden waarin ieder individu zijn culturele, burgerlijke, creatieve en
cognitieve capaciteiten kan ontwikkelen.

De Unie zal ervoor zorg dragen dat het «Europese gemeenschappelijke erfdeel», bestaande uit
zowel haar natuurlijke rijkdommen en het milieu als haar natuurlijk, cultureel en taalkundig
erfgoed, in haar diversiteit beschermd en ontwikkeld wordt.

4.3. Een Europese burgerruimte
De Unie is een representatieve en een participerende democratie. Zij garandeert de gelijke
vertegenwoordiging van man en vrouw. Ze garandeert de middelen voor een actieve deelname,
voornamelijk door een democratisering van de kennis van de besluitvormingsprocessen.

4.4. De veiligheid
De Unie heeft als doel de veiligheid van al haar inwoners te garanderen, voornamelijk door zich in
te spannen voor de sociale integratie van een ieder en voor de bescherming van het milieu en de
natuurlijke hulpbronnen in de wereld.

De Unie beoogt eveneens de burgers te beschermen tegen iedere vorm van criminaliteit die de
veiligheid en de Europese burgerruimte ondermijnt.
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Hoofdstuk II

De Europese politieke en civiele ruimte

Art. 5 Het burgerlijke en politieke burgerschap.

De gelijkheid tussen man en vrouw is een fundamenteel principe van de Unie. Zij verzet zich tegen
iedere vorm van racisme en vreemdelingenhaat. De Unie en haar lidstaten bevorderen de
voorwaarden tot gelijkheid en vrijheid voor iedereen. De Unie neemt de nodige maatregelen voor
het opstellen van sancties.

Elke burger van de Unie heeft, bij het uitoefenen van zijn/haar politieke, sociale, economische en
burgerlijke activiteiten, het recht op de diplomatieke bescherming van de Unie en haar lidstaten
evenals op de consulaire bescherming van deze laatste in overeenstemming met de internationale
regels.

De democratie heeft op het niveau van de Unie twee bestanddelen: de representatie en de
participatie.

Art. 6 Een representatieve democratie

De wil, de soevereiniteit, van de burgers manifesteert zich op het niveau van de Unie vooral op een
directe manier door de verkiezing van het Europees Parlement en op een indirecte manier door de
Raad.

Het Europees Parlement kiest de Europese Commissie na de Raad van de Unie geraadpleegd te
hebben.

De Commissie is onderworpen aan de controle van het Parlement en de Raad. De President van de
Commissie kan een lid van de Commissie op verzoek van het Europees Parlement vervangen.

Alle constitutionele, wetgevende en budgettaire handelingen van de Unie en internationale
verdragen vereisen de goedkeuring van de meerderheid van de leden van het Europees Parlement en
van de nationale overheden, verenigd in de Raad van de Unie.

Art. 7. Een participerende democratie

Iedere burger en iedere representatieve organisatie heeft het recht zijn mening te uiten en deze
kenbaar te maken op alle terreinen waarover de Unie zeggenschap heeft. Zij garandeert de
deelname van iedereen, en vooral van die personen en groepen die zich in een situatie van armoede
en sociale uitsluiting bevinden.

De concrete toepassing van de rechten en de plichten mag zich niet beperken tot de relaties tussen
de instellingen en de individuele personen. Eveneens is de presentie van collectieve acteurs
noodzakelijk die deze rechten en verantwoordelijkheden zichtbaar maken, expliciteren, verdedigen,
toepassen en hanteren. Zo krijgt de burgermaatschappij structuur.
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De Unie erkent de organisaties van de burgermaatschappij als permanente gesprekspartners. Op alle
gebieden van het Europees burgerschap raadpleegt zij hen regelmatig, voornamelijk voor alle
communautaire handelingen die relaties hebben met de politieke, economische, sociale en civiele
rechten die in dit Handvest erkend worden.

7.1. De vertegenwoordiging van de burgers
Alle Europese burgers hebben, ongeacht hun nationaliteit, actief en passief stemrecht bij de lokale
en Europese verkiezingen in hun woonplaats. Het actieve en passieve stemrecht bij de lokale en
Europese verkiezingen strekt zich uit tot alle personen die gedurende 5 jaar legaal in de Europese
Unie wonen. De stemprocedure bij de Europese verkiezingen is uniform. De gekozen wijze van
stemmen dient in te houden dat er een recht is om een voorkeursstem uit te brengen op personen en
dat de samenstelling van de kandidaatslijsten supranationaal kan zijn.

7.2. Het recht op informatie, helderheid en publieke enquête
De debatten, voorstellen en wetgevende handelingen van alle instanties van de Unie en vooral die
van de Raad van de Unie zijn openbaar.

De Unie dient toegang tot informatie te garanderen op elk terrein waar zij competentie heeft.
Publieke en private mandaten, uitgeoefend door Europese officials dienen publiek te zijn.

7.3. Het recht op evaluatie
De plannen, programma’s, het beleid en de communautaire budgetten vormen allereerst het
onderwerp van een transparante, openbare, pluralistische en contradictoire evaluatie door het
Europees Parlement met respect van de principes en de rechten, die door dit Handvest erkend
worden. Het Europees Parlement raadpleegt het Sociaal-Economische Comité en het Comité van de
Regio’s.

De Staten, die dit Handvest ondertekend hebben, beschouwen een dergelijke evaluatie als een
voorwaarde, die voorafgaat aan elke aanvaarding  van de voorstellen van de Commissie.

7.4. Het recht op wetgevend initiatief
De burgers van de Unie hebben collectief dit recht onder de voorwaarden die vastgesteld worden
door een communautaire wet.

7.5. Het recht op referendum
De uitoefening van dit recht door de Europese burgers, na een petitie met handtekeningen uit alle
landen van de Unie, is het onderwerp van een communautaire wet die opgesteld wordt op basis van
de bestaande nationale wetten en praktijken.

7.6. Het recht op rechtspraak
Zowel Europese burgers als anderen personen woonachtig in één van de Europese Lidstaten hebben
het recht een zaak aan te spannen bij het Gerechtshof van de Unie wanneer de communautaire
wetgevingen, rechten en principes, die door dit Handvest erkend zijn, niet gerespecteerd worden.

7.7. Het recht op vereniging
De Unie erkent het recht op vereniging. Zij stelt een statuut op de Europese vereniging vast zodat de
Europese collectieve acteurs aan het leven van de Unie kunnen deelnemen, de rechten en de
verantwoordelijkheden van het Europese burgerschap verdedigen en toepassen door middel van
experimenten en sociale vernieuwingen. Zij geeft regelmatig een overzicht van haar handelingen en
beleid op dit terrein. De Lidstaten mogen het recht op vereniging van de Europese burgers niet
beperken vanwege de nationaliteit van de betrokkenen.
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Hoofdstuk  III

De Europese sociale en economische ruimte

Art. 8 Het sociale en economische Burgerschap

Het Europese burgerschap bestaat uit economische en sociale rechten die een wezenlijk deel uit
maken van de doelstellingen van de Unie. Zij bevordert het recht op de waardigheid van de mens,
op onderwijs, opleiding en bijscholing gedurende het hele leven, betaald werk, erkenning van
sociaal nuttige activiteiten, een minimumloon dat de waardigheid van de mens garandeert,
rechtvaardige werkomstandigheden en vergoeding, een pensioen, huisvesting, beroeps- en sociale
integratie van gehandicapten, sociale bescherming, het rekening houden met de belangen van het
gezin en het kind.

Aan de behoefte aan een sociale beleid dient voldaan te worden door een samenspel tussen het
staatsgezag en de burgermaatschappij.

Het zo omschreven gedefinieerde Europese staatsburgerschap moet ieder individu in staat stellen
om volledig deel te nemen aan het economische en sociale leven van de Unie, van zijn land van
vestiging en van zijn plaatselijke gemeenschap.

8.1. Het Europese Sociale Handvest
De rechten van de burgers houden die rechten in die geformuleerd zijn in het herziene Europese
sociale handvest van Turijn, het Charter van de Unie van de fundamentele rechten van de arbeiders
van Straatsburg , en in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.) en de
Wereld-Gezondheidsorganisatie (W.H.O).

De vakbondsrechten zijn gegarandeerd. In het bijzonder maken de transnationale rechten op
vereniging, informatie, consultatie, onderhandeling en actie (inclusief staking) deel uit van de
burgerrechten. De instanties van de Unie hebben als taak uit de gezamenlijke conventies een
Europees recht te ontwikkelen.

Kinderarbeid en dwangarbeid zijn verboden in de Europese Unie, zowel als alle vormen van
mensenhandel.

8.2. Diensten van algemeen belang
De Unie staat garant voor solidariteit en sociale cohesie. Met dat doel voert zij op de binnenlandse
markt publieke en sociale regels in en een gemeenschappelijke beleid om deze verder te
ontwikkelen. De toegang van de Europese burgers, op het niveau van de Lidstaten en de Unie,  tot
de diensten van algemeen belang, welke bijdragen tot de doelstellingen van gelijkheid, solidariteit
en sociale cohesie, maakt een integraal deel uit van de erkenning en de garantie van de uitoefening
van de fundamentele rechten van de mens. Iedere Europese burger heeft in het bijzonder recht op
een gezond leefmilieu, een voor iedereen  gelijke rechtspraak, onderwijs, maatschappelijk werk en
een goede gezondheidszorg.
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Hoofdstuk IV

Constitutioneel Pact

Art. 9. Sancties tegen een Lidstaat

In geval van inbreuk op de principes van het huidige Handvest kunnen de Commissie, het Europees
Parlement, elke Lidstaat of elke persoon, zoals gedefinieerd in artikel 7.6., een proces aanspannen
bij het Hof van Justitie van de Unie. Dit Hof is bevoegd een straf op te leggen.

Het Statuut van elke Staat die ernstig inbreuk maakt op de principes van dit Handvest wordt bij
stemming door het Europees Parlement opgeschort. De inbreuk op het Handvest wordt
geconstateerd door het Hof van Justitie van de Unie.

Art. 10. Voorlopige eindbepalingen

Dit Handvest vormt de basis van een constitutioneel pact dat open staat voor de Europese Volkeren
en Staten die dit willen accepteren. De Unie en de Lidstaten zijn ermee belast om een
constitutioneel proces met de volkeren van de Unie op gang te zetten.
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HANDVEST VAN DE EUROPESE BURGERS
(concept)

Motivering

1. Ondanks het historische, institutionele en praktische belang van de communautaire verdragen is
de lezing en herziening ervan alleen niet voldoende om grote massa’s mensen enthousiast te maken
voor de Europese Unie. “De Europese Unie dient een eigen Handvest op te stellen, waarin haar
idealen, haar rol en de waarden die zij hoopt te vertegenwoordigen, duidelijk uiteen worden gezet”
(Vaclav Havel). Dit is het doel van het ontwerp van het Handvest van de Europese burgers.

2. Het ontwerp van het Handvest, dat bij gelegenheid van het Veertigjarig Bestaan van het Verdrag
van Rome gepresenteerd is, wil een keerpunt zijn in de Europese geschiedenis. Het stelt een nieuw
verdrag voor dat aan de basis moet liggen aan de gemeenschap der volkeren en waarin het
humanisme, dat kenmerkend is voor de Europese beschaving, weerspiegeld wordt. Het stelt de
omschrijving voor van een Europese maatschappijvorm.

3. Dit Handvest beoogt de waardenhiërarchie van de Unie te bepalen. Daar waar de Unie vooral als
een «vrijhandelsgebied» als een «markt» wordt gezien, plaatst het Handvest de mens weer centraal.
Het definieert wat «Algemeen Welzijn» behelst.

4. Het bevestigt dat de soevereiniteit toebehoort aan de burgers van de Unie en niet aan de markt of
aan de technocratie.

5. Het vormt de basis van een constitutioneel verdrag dat open staat voor de Volkeren en Staten die
dit willen aanvaarden.

6. Zoals het Rapport van het Comité der Wijzen, «Voor een Europa van de civiele en sociale
Rechten», onderstreepte «zal de Europese Unie duidelijker haar identiteit moeten tonen en deze
onlosmakelijk moeten verbinden met het burgerschap. Op het ogenblik ontbreekt het burgerschap
van de Unie, zoals dit gedefinieerd wordt in de artikelen 8 tot en met 8E van het Verdrag van de
EU, aan inhoud.» Het Handvest stelt voor om het concept van het Europese burgerschap meer
inhoud te geven door twee belangrijke elementen te benadrukken: het burgerlijk-politieke en het
sociaal-economische. Het gaat erom een referentiekader voor het beleid van de Unie te definiëren
en om een basis te leggen voor een volgende gemeenschappelijke, democratische stap: het
constitutionele proces.

7. Dit Handvest wil ook een Europese burgerlijke ruimte vastleggen. De tekst stelt voor om de
Europese  representatieve en de Europese participerende democratie met elkaar te koppelen. De
redactie zelf van het Handvest wil deze visie in praktijk brengen, omdat de tekst wordt vastgesteld
in een forum waarin een honderdtal Europese organisaties verzameld zijn. Dit forum draagt de tekst
over aan het Europees Parlement met het verzoek erover te debatteren, ze, indien nodig, te
amenderen en een eindversie aan te nemen die vervolgens ter ratificatie aan de Staten voorgelegd
moet worden.
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8. Het Handvest betreft de fundamentele rechten en plichten die aan de ene kant voortvloeien uit het
Europese burgerschap en aan de andere kant, gedeeltelijk, gelden voor allen die, als niet-burgers
van de Unie, maar toch legaal, op haar grondgebied verblijven.

Sinds haar oprichting is de Unie een multinationale, multiculturele, multilinguïstische en
multireligieuze Gemeenschap, die haar neutraal karakter strikt eerbiedigt. Het Handvest wil zijn
voorstellen m.b.t. de niet-burgers die legaal op het grondgebied van de Unie verblijven, plaatsen in
het kader van de geopolitieke veranderingen, waarin oorlog en vrede in de 21e eeuw zullen plaats
vinden.  Met het oog op de globalisering van de economie, de communicatie-technologiëen die de
werkomstandigheden zullen wijzigen, de snellere demografische verschuivingen, de noodzaak van
een jeugdige bevolking om de pensioenrechten van de Europeanen veilig te stellen, dient Europa
zich een strategie te verschaffen die aangepast is aan de nieuwe uitdagingen. Het gaat er ook om
zich te verzetten tegen een «oorlog tussen beschavingen». De beschavingen die van de vreemdeling
een vijand maken vervallen in barbaarsheid of gaan ten onder.

Het Handvest beoogt een brug te slaan naar andere volkeren en andere beschavingen. Het kiest voor
gastvrijheid, integratie, uitwisseling, multi-etniciteit. Het is ervan overtuigd dat zo’n benadering de
beste waarborg is voor een goede wederzijdse verstandhouding en voor de economische en sociale
toekomst van de Europeanen en dat die van Europa de voorhoede maakt van de toekomstige
democratie zonder grenzen, zoals die de 21e eeuw zal kenmerken.

9. De sociale samenhang vormt de belangrijkste uitdaging voor de Unie en haar identiteit. Het
Handvest definieert de uitgangspunten van een sociaal en economisch burgerschap. Het Europees
burgerschap omvat de economische en sociale rechten die een integraal deel uitmaken van de
doelstellingen van de Unie en die ieder individu in staat moeten stellen om er volledig aan deel te
nemen.

10. Dit Handvest betreft het Europees Burgerschap en niet alleen de Rechten van de Europese
Burgers. Het Handvest dat de bestanddelen van het Europees staatsburgerschap definieert is in feite
gevormd rondom het idee «dat er geen rechten zijn zonder plichten, noch een democratie zonder
burgerzin». De noodzaak om de ruimte voor de Europese burgers te laten functioneren en de
noodzaak van Europese beleid teneinde de sociale samenhang te garanderen worden ondersteund,
vergezeld en aangevuld door een sterke betrokkenheid vanuit de burgermaatschappij. De nieuwe
collectieve acteurs, die in de burgermaatschappij optreden, worden als partner erkend.

11. Het Handvest definieert een ambitieus plan voor Europa. Het neemt de gunstigste bepalingen
die in de Lidstaten gelden als uitgangspunt en weigert een strategie van het kleinste
gemeenschappelijke veelvoud. De meest geavanceerde bepalingen die in één of meerdere Lidstaten
gelden en die opgenomen zijn in het Handvest hebben voornamelijk betrekking op de uitoefening
van het stemrecht bij de Europese en gemeenteverkiezingen, op het recht van initiatief en het recht
van volksstemming.   

12. Het Handvest completeert de bestaande Verdragen die aan de basis van de Europese Unie
liggen. De rechten en plichten op Europees niveau vormen een aanvulling op de fundamentele
rechten die op nationaal niveau gegarandeerd zijn. De organisaties die dit Handvest aan hun
parlement voorleggen, bevestigen opnieuw het belang van de herziening van het eigenlijke Verdrag.
Zij benadrukken dat hun zorg voor werkgelegenheid, sociale rechten en de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting inhoudt dat de sociale en burgerrechten als basis in het Verdrag opgenomen
worden. Zo moet het Verdrag ook de medebeslissingsrecht van het Europees Parlement en besluiten
bij meerderheid tot stand stellen.
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13. Eén rol van het Handvest is om de criteria te definiëren voor de strategische evaluatie van de
communautaire programma’s, projecten en budgetten. De Staten, die het Handvest ondertekenen,
dienen de werking van het Verdrag te bewaken conform de principes van het Handvest. De Staten
die het Handvest ondertekenen moeten beloven om de aanname van alle voorstellen van de
Commissie afhankelijk te maken van een  dergelijke evaluatie.

14. Op dezelfde manier als het herziene Verdrag ter stemming aan het Europees Parlement zal
worden voorgelegd, moet dit Handvest ook aan het Europees Parlement voorgelegd worden ter
discussie, amendering  en goedkeuring. Het Forum verzoekt de Lidstaten die dit Handvest, na
stemming door het Parlement, willen ondertekenen de ondertekening van het herziene Verdrag
gelijktijdig met die van dit Handvest plaats te laten vinden. Indien nodig, zoals dit het geval was bij
de precedenten van 1985 en 1992, zal het Forum aan de Lidstaten vragen het tekenen van het
Verdrag uit te stellen totdat dit Handvest door het Parlement is aangenomen en bij het Verdrag
gevoegd kan worden als een gemeenschappelijke Verklaring van de ondertekenaars van het
Handvest.

_______________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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