
10. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

a) B5-0110/1999

Resolutie over de opstelling van het Handvest van de fundamentele rechten

Het Europees Parlement,

� gezien de conclusies van de Europese Raad van Keulen,

� gezien zijn voorstellen, zoals vervat in zijn resoluties over de Grondwet van de Europese Unie, en
andere, meer algemene verslagen over institutionele zaken die in de zittingsperiode 1994 � 1999
zijn goedgekeurd (1),

1. waardeert het besluit van de Europese Raad van Keulen om vóór de Europese Raad van december
2000 een ontwerp van Handvest van de fundamentele rechten van de Europese Unie op te stellen;

2. is van oordeel dat dit Handvest moet worden beschouwd als een van de prioriteiten op constitutio-
neel gebied en dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid impliceert van de twee instellingen waarop de
legitimiteit van de Unie steunt; de Raad (voor de lidstaten) en het Europees Parlement (voor de volkeren
van Europa);

3. onderstreept de noodzaak van een open en nieuwe benadering van het Handvest, de rechten die erin
moeten worden opgenomen en de rol en status ervan in de constitutionele evolutie van de Unie;

4. wenst, wat betreft de samenstelling en de organisatie van de werkzaamheden van het met de opstel-
ling van het Handvest belaste orgaan;

� dat het aantal leden van het Europees Parlement gelijk is aan het aantal vertegenwoordigers van de
staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, teneinde de gelijkheid tussen beide componenten
tot uiting te brengen en een adequate afspiegeling van de diverse in het Europees Parlement vertegen-
woordigde politieke stromingen en opinies mogelijk te maken;

� dat in overleg met de voorzitters van de nationale parlementen wordt gezocht naar de doeltreffendste
manier om deze parlementen, die een essentiële rol te vervullen hebben, bij de werkzaamheden te
betrekken;

� dat de bevoegdheden van de voorzitter en het bureau door het orgaan zelf worden vastgesteld;

� dat het orgaan zelf mag bepalen of er eventueel een redactiecomité en werkgroepen worden opgericht;

� dat de doorzichtigheid van de werkzaamheden op adequate wijze wordt gegarandeerd, dat de inbreng
van NGO’s en burgers eveneens wordt gegarandeerd en dat er openbare hoorzittingen worden geor-
ganiseerd;

� dat het secretariaat van het orgaan onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende instanties valt;

5. verzoekt zijn Voorzitster deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen
en parlementen van de lidstaten en de andere communautaire instellingen.

(1) PB C 120 van 16.5.1989, blz. 51, PB C 324 van 24.12.1990, blz. 219 en PB C 61 van 28.2.1994, blz. 155.

b) B5-0116/1999

Resolutie over de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad over de Ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid (Tampere, 15 en 16 oktober 1999)

Het Europees Parlement,

� gelet op het EG-Verdrag en het EU-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende de Unie als
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR),

� onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over dit onderwerp (1),

(1) PB C 175 van 21.6.1999, blz. 4, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 5. en 6.
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