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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0230/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de grondrechten in de EU 

(2013-2014) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de preambule bij het Verdrag betreffende de Europese Unie (het EU-Verdrag), 

en de relevante artikelen daarvan, 

– gezien, onder andere, artikel 2, artikel 3, lid 3, tweede streepje, en de artikelen 6, 7 en 9 

van het EU-Verdrag, 

– gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), in het bijzonder lid 7 daarvan, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 

(hierna "het Handvest"), dat op 12 december 2007 in Straatsburg is uitgevaardigd en 

met het Verdrag van Lissabon in december 2009 in werking is getreden, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 werd 

aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, 

– gezien de VN-verdragen tot bescherming van de mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden en de rechtspraak van de VN-verdragsorganen, 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat is 

goedgekeurd in New York op 13 december 2006 en door de EU is geratificeerd op 23 

december 2010, 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dat op 20 november 1989 te 

New-York werd aangenomen, 

– gezien de volgende algemene opmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van het 

kind: 7 (2005) over de uitvoering van de rechten van jonge kinderen, nr. 9 (2006) over 

de rechten van kinderen met een handicap, nr. 10 (2007) over de rechten van kinderen 

in het jeugdstrafrecht, nr. 12 (2009) over het recht van kinderen om te worden gehoord, 
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nr. 13 (2011) over het recht van kinderen om vrij van alle vormen van geweld te zijn, 

nr. 14 (2013) over het recht van kinderen om zijn of haar belangen als eerste 

overweging te laten nemen, 

– gezien het VN-Verdrag van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van 

discriminatie van vrouwen (CEDAW) en het actieprogramma van Peking, zijn 

resoluties van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie inzake het 

bestrijden van geweld tegen vrouwen
1
 en van 6 februari 2014 over de mededeling van 

de Commissie getiteld "Naar het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking"
2
, en 

de conclusies van de Raad van 5 juni 2014 over de preventie en bestrijding van alle 

vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van vrouwelijke genitale 

verminking, 

– gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, de verdragen, aanbevelingen, resoluties en verslagen van de Parlementaire 

Vergadering, het Comité van Ministers, de Commissaris voor de Rechten van de Mens 

en de Commissie van Venetië van de Raad van Europa, 

– gezien de strategische richtsnoeren voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht die 

de Europese Raad op 27 juni 2014 heeft vastgesteld, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanbul), 

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van 

het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 

afstamming
3
, 

– gezien aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende maatregelen 

voor integratie van de Roma in de lidstaten
4
, 

– gezien het pakket richtlijnen over de procedurele verdedigingsrechten in de EU
5
, 

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de 

bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door 

middel van het strafrecht
6
, 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 

2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0126. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0105. 
3 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22. 
4 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1 
5 Richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010, Richtlijn 2012/13/EU van 22 mei 2012 en 
Richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013. 
6 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55. 
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slachtoffers hiervan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad
1
, 

– gezien de uitspraken en arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de 

jurisprudentie van nationale constitutionele hoven, waarin het Handvest als één van de 

referenties voor de interpretatie van het nationaal recht wordt gebruikt, 

– gezien de politieke leidraad voor de nieuwe Europese Commissie die de voorzitter 

Juncker op 15 juli 2014 voor het Parlement heeft toegelicht,  

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
2
 en het voorstel voor een 

richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 

van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid (COM(2008)0426), 

– gezien de Europese strategie voor de uitroeiing van mensenhandel (2012-2016) 

(COM(2012)0286), in het bijzonder de bepalingen over de financiering van de 

uitwerking van richtsnoeren voor kinderbeschermingssystemen en over de uitwisseling 

van beste praktijken, 

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over de geboekte 

vooruitgang bij de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma
3
, 

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de situatie van niet-begeleide 

minderjarigen in de EU
4
, 

– gezien zijn resoluties over grondrechten en mensenrechten, de bescherming van 

minderheden en anti-discriminatiemaatregelen, 

– gezien de hoorzittingen met Frans Timmermans voor het Parlement op 7 oktober 2014 

en 11 februari 2015, 

– gezien de hoorzitting met Dimitris Avramopoulos voor het Parlement op 30 september 

2014, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het eerbiedigen en bevorderen van de mensenrechten, de fundamentele 

vrijheden, de democratie en de in de EU-Verdragen en internationale 

mensenrechteninstrumenten (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 

EVRM, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten enz.) vastgelegde waarden en 

beginselen verplicht zijn voor de Unie en haar lidstaten en centraal moeten staan in de 

Europese structuur; 

                                                 
1 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1. 
2
 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 26. 

3
 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0594. 

4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0387. 
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B. overwegende dat eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, 

gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten 

van personen die tot een minderheid behoren, de waarden zijn waarop de Unie volgens 

artikel 2 VEU berust, waarden die de lidstaten gemeen hebben en die de EU en iedere 

afzonderlijke lidstaat in al hun beleid, zowel intern als extern, moeten eerbiedigen; 

overwegende dat ingevolge artikel 17 VEU de Commissie moet zorgen voor de 

toepassing van de Verdragen;  

C. overwegende dat op de EU volgens artikel 6 VEU de verantwoordelijkheid rust om de 

grondrechten uit te dragen en te doen respecteren bij de aansturing van haar eigen 

optreden, ongeacht haar bevoegdheden; overwegende dat lidstaten ook worden 

aangemoedigd dit te doen; 

D. overwegende dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie volledig is geïntegreerd in de Verdragen en 

daardoor dus juridisch bindend is voor de instellingen, organen en agentschappen van 

de EU, alsook voor de lidstaten in het kader van de tenuitvoerlegging van EU-

wetgeving; overwegende dat een echte grondrechtencultuur moet worden ontwikkeld, 

bevorderd en versterkt binnen de instellingen van de Unie, maar ook in de lidstaten, met 

name wanneer ze het recht van de Unie, zowel intern als in betrekkingen met derde 

landen, toepassen en ten uitvoer leggen; 

E. overwegende dat de artikelen 2 en 3 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie het recht op leven en het recht op menselijke integriteit erkennen; 

F. overwegende dat de EU uitgaat van de veronderstelling en het wederzijdse vertrouwen 

dat de lidstaten zich schikken naar democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, als 

vervat in het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met 

name wat betreft de ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en het 

beginsel van wederzijdse erkenning;  

G. overwegende dat corruptie de maatschappij schade toebrengt en tot schending van de 

grondrechten leidt; overwegende dat een doeltreffend, onafhankelijk en onpartijdig 

justitieel apparaat essentieel is voor het waarborgen van de rechtsstaat en de 

bescherming van de grondrechten en de burgerlijke vrijheden van de burgers in Europa; 

H. overwegende dat artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

alle onmenselijke en vernederende behandelingen verbiedt; 

I. overwegende dat kinderen een derde van de wereldbevolking uitmaken en een vijfde 

van de bevolking van de EU; overwegende dat de rechten van het kind onderdeel 

uitmaken van de mensenrechten die de EU en haar lidstaten moeten eerbiedigen en 

bevorderen; overwegende dat de situatie van kinderen in Europa en de wereld verre van 

bevredigend is en overwegende dat deze kwetsbare burgers nog altijd worden 

geconfronteerd met talrijke beperkingen of schendingen van hun rechten;  

J. overwegende dat de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

overeenkomstig Titel V VWEU de volle eerbiediging van de grondrechten 

veronderstelt, door zowel de EU als iedere lidstaat afzonderlijk; 
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K. overwegende dat de rechtsstaat de ruggengraat van de Europese liberale democratie 

vormt en, als een gemeenschappelijk element van de constitutionele tradities van alle 

lidstaten, een van de beginselen is waarop de EU is gegrondvest; 

L. overwegende dat duizenden mensen omkomen in het Middellandse Zeegebied, op een 

nog nooit eerder geziene manier, en dat de EU een zeer grote verantwoordelijkheid 

heeft in het nemen van maatregelen om levens te redden, mensensmokkelaars een halt 

toe te roepen en asielzoekers en vluchtelingen bij te staan en te beschermen; 

M. overwegende dat het recht op asiel wordt gewaarborgd door het Verdrag inzake de 

status van vluchtelingen (het Verdrag van Genève) van 1951 en door het protocol van 

31 januari 1967; 

N. overwegende dat de uitingen van extreem nationalisme, racisme, vreemdelingenhaat en 

onverdraagzaamheid nog niet uit onze gemeenschappen zijn verdwenen; overwegende 

dat ze in veel lidstaten zelfs lijken toe te nemen; 

O. overwegende dat het recht om verzoekschriften in te dienen een hechte band tussen de 

burgers van de EU en het Europees Parlement heeft gesmeed; overwegende dat het 

Europese burgerinitiatief een nieuwe, directe band tussen de burgers van de EU en de 

instellingen van de EU tot stand heeft gebracht en de ontwikkeling van de grondrechten 

en de burgerrechten kan versterken; 

P. overwegende dat er ongeveer 80 miljoen Europese burgers zijn met een handicap; 

overwegende dat mensen met een handicap nog altijd te weinig bijstand krijgen en 

onvoldoende geholpen worden bij hun integratie; overwegende dat de EU, als partij bij 

het VN-Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap, uit hoofde 

daarvan de plicht heeft de rechten van personen met een handicap te bevorderen, te 

beschermen en te eerbiedigen; 

Q. overwegende dat vrouwen en meisjes de voornaamste slachtoffers zijn van op gender 

gebaseerd geweld; overwegende dat honderdduizenden vrouwen in Europa het 

slachtoffer zijn geworden van genitale verminking en dat duizenden meisjes het gevaar 

lopen er ook mee te worden geconfronteerd; 

R. overwegende dat de handel in en de seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes een 

duidelijke schending vormen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid en 

van de basisbeginselen van recht en democratie; overwegende dat vrouwen 

tegenwoordig nog kwetsbaarder zijn voor deze risico's door de toegenomen 

economische onzekerheid en het grotere risico op werkloosheid en armoede; 

S. overwegende dat Roma, de grootste etnische minderheid in Europa, nog steeds het 

slachtoffer zijn van ernstige discriminatie, racistisch geweld, haattaal, armoede en 

uitsluiting; 

T. overwegende dat het Handvest erkent dat ouderen het recht hebben om "een waardig en 

zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijke en culturele leven deel te 

nemen"; 



 

AM\1071388NL.doc  PE565.784v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

1. acht het essentieel dat de volle eerbiediging van de in artikel 2 VEU bedoelde 

gemeenschappelijke Europese waarden in de Europese en in de nationale wetgeving 

wordt gewaarborgd; onderstreept dat de Europese Unie verplicht is bij de invoering van 

wetgeving ten volle rekening te houden met haar bevoegdheden zoals vastgelegd in de 

Verdragen, waaronder het subsidiariteitsbeginsel;  

2. ervoor zorgen dat wetgevingsvoorstellen en beleidsmaatregelen in overeenstemming 

zijn met het Handvest en de grondrechten, en dat de gevolgen van de EU-wetgeving en 

de tenuitvoerlegging ervan door de lidstaten voor de grondrechten stelselmatig worden 

beoordeeld in de evaluatieverslagen over de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, 

alsmede in het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht en 

effectbeoordelingen; 

3. herinnert aan de verplichting tot toetreding tot het EVRM, zoals bepaald in artikel 6 

VEU; neemt kennis van het advies 2/2013 van het Hof van Justitie van de EU; vraagt de 

Commissie en de Raad om de nodige instrumenten in te voeren om ervoor te zorgen dat 

aan die verplichting als verankerd in de Verdragen onmiddellijk wordt voldaan; is van 

mening dat hierbij volledige transparantie in acht moet worden genomen, omdat dit een 

bijkomend mechanisme oplevert om te zorgen voor reële eerbiediging en om de 

bescherming van individuen tegen schendingen van hun grondrechten, inclusief het 

recht op een effectieve voorziening te handhaven, alsmede om de Europese instellingen 

meer rekenschap te laten afleggen voor hun handelen en nalaten ten aanzien van de 

grondrechten; 

4. begroet met instemming de benoeming van een eerste vicevoorzitter van de Commissie 

met bevoegdheden terzake van de rechtsstatelijkheid en van het Handvest; neemt kennis 

van zijn verklaring tijdens de hoorzitting in het Parlement dat de bestaande wetgeving 

en procedures volstaan voor het waarborgen van de rechtsstaat, en verwelkomt zijn 

toezegging dat hij het 'EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat' op passende 

wijze zal benutten voor het aanpakken en oplossen van situaties waarin sprake is van 

stelselmatige bedreigingen voor de rechtsstaat, voorafgaand aan en als aanvulling op de 

mechanismen van artikel 7 van het EU-Verdrag; is verheugd over zijn intentie om 

jaarlijks een colloquiem over grondrechten te houden waaraan wordt deelgenomen door 

alle belanghebbende partijen, waaronder het Europees Parlement; 

5. benadrukt de noodzaak om bestaande mechanismen ten volle te benutten om de 

eerbiediging, bescherming en bevordering van de in artikel 2 van het EU-Verdrag en in 

het Handvest van de grondrechten bedoelde grondrechten en waarden van de Unie te 

waarborgen, benadrukt het feit dat alle desbetreffende instrumenten die momenteel in 

de Verdragen zijn vastgesteld, dringend moeten worden toegepast en ten uitvoer moeten 

worden gelegd; 

6. benadrukt het feit dat ten volle gebruik moet worden gemaakt van de bestaande 

mechanismen, met de uitvoering van objectieve evaluaties en onderzoeken en de 

inleiding van inbreukprocedures, indien hiertoe voldoende redenen bestaan; 

7. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over een nieuw EU-kader voor het 

versterken van de rechtsstaat, dat bestaat uit een gestructureerde dialoog tussen de 

Commissie en de lidstaat in kwestie, inclusief een beoordeling door de Commissie, een 
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aanbeveling van de Commissie en een follow-up van de aanbeveling, als een manier om 

iets te doen aan de tekortkomingen bij het voorkomen en oplossen van schendingen van 

grondrechten en inbreuken op de beginselen van de rechtstaat in de lidstaten; neemt 

kennis van de intentie van de Commissie om het Europees Parlement en de Raad 

regelmatig op de hoogte te houden van de vooruitgang die in elke fase wordt geboekt;  

8. vraagt de Commissie dit kader, indien nodig, ten uitvoer te leggen, teneinde:  

a) de EU beter in staat te stellen op te treden en maatregelen te nemen in bepaalde 

soorten crisissituaties in verband met de rechtsstaat, door zich te richten op de 

essentiële aspecten; 

b) de deskundigheid van de Raad van Europa beter te benutten en een formele 

samenwerking tot stand te brengen op het gebied van de rechtsstaat en 

grondrechten; de toegankelijkheid te vergroten van alle relevante 

monitoringactiviteiten en beoordelingen van de EU-instellingen, de Raad van 

Europa en het Bureau voor de grondrechten over de mensenrechtensituatie in de 

EU en in de afzonderlijke lidstaten;  

c) te waarborgen dat wanneer het drietrapsproces van het kader niet volstaat om de 

kwestie op te lossen de Commissie onderzoekt of het mogelijk is een van de 

mechanismen van artikel 7 van het EU-Verdrag te activeren;  

9. is er verheugd over dat de Raad voornemens is in de Raad Algemene zaken een 

jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat in de lidstaten te houden en de resultaten daarvan 

eind 2016 te evalueren; 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om een onderzoek uit te voeren naar de 

aantijgingen van schending van de door het Handvest gewaarborgde grondrechten en 

gevolg te geven aan deze aantijgingen, mochten ze bewezen worden; verzoekt de 

Commissie met name om inbreukprocedures in te leiden wanneer lidstaten ervan 

worden verdacht in strijd met deze rechten te hebben gehandeld; 

11. herinnert aan het cruciale belang van de tijdige en correcte omzetting en 

tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving, in het bijzonder van wetgeving die de 

mensenrechten beïnvloedt en ontwikkelt; 

Vrijheid en veiligheid 

12. merkt op dat een aantal terroristische voorvallen de EU en haar lidstaten ertoe hebben 

gebracht hun antiterroristische en antiradicaliseringsmaatregelen te verscherpen; 

onderstreept dat alle veiligheidsmaatregelen moeten stroken met de beginselen van 

democratie, de rechtsstaat en de grondrechten;  

13. erkent dat de sterke verspreiding van transnationale cybercriminaliteit en 

cyberterrorisme ernstige uitdagingen op het gebied van en zorgen over de bescherming 

van de grondrechten in de onlineomgeving met zich meebrengt; acht het van cruciaal 

belang dat de Unie een grondige expertise ontwikkelt op het gebied van cyberveiligheid 

teneinde de naleving van de artikelen 7 en 8 van het Handvest op het internet te 
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bevorderen; 

14. onderstreept dat het waarborgen van de grondrechten in de hedendaagse 

informatiemaatschappij een essentieel doel van de EU moet zijn, nu het toenemende 

gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zorgt voor nieuwe 

dreigingen voor de uitoefening van grondrechten op internet, waarvan de bescherming 

moet worden versterkt door deze rechten in de onlinewereld op dezelfde manier en in 

dezelfde mate te beschermen en te bevorderen als in de offlinewereld;  

15. dringt er bij de Commissie op aan de toepassing van bestaande EU-wetgeving op dit 

gebied intensief te bewaken en is van mening dat de lidstaten de bepalingen van hun 

strafrecht in de praktijk moeten brengen door schendingen van deze wetgeving 

doeltreffend te onderzoeken en te vervolgen teneinde de eerbiediging van de 

grondrechten van de slachtoffers te waarborgen; 

16. benadrukt de zeer belangrijke rol van het onderwijs om radicalisering en de toename 

van onverdraagzaamheid en extremisme onder jongeren te voorkomen;  

Vrijheid van godsdienst en geweten 

17. verwijst naar artikel 10 van het Handvest, waar de vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst wordt beschermd, inclusief de vrijheid de godsdienst te belijden van zijn 

keuze en om van godsdienst of overtuiging te veranderen; is van mening dat hieronder 

ook de vrijheid van niet-gelovigen valt; veroordeelt elke vorm van discriminatie of 

onverdraagzaamheid en vraagt een verbod op elke vorm van discriminatie op grond 

hiervan; betreurt in verband hiermee de recente voorvallen van antisemitische en anti-

islamdiscriminatie en -geweld; verzoekt de lidstaten, inclusief de regionale autoriteiten, 

om de vrijheid van godsdienst of overtuiging met alle beschikbare middelen te 

beschermen en om tolerantie en interculturele dialoog door middel van effectief beleid 

te bevorderen, met aanscherping van het antidiscriminatiebeleid waar nodig; herinnert 

eraan dat het belangrijk is alle godsdiensten en geloofsovertuigingen gelijk te 

behandelen; uit zijn bezorgdheid over de toepassing van wetten inzake blasfemie en 

belediging van religies in de Europese Unie, die ernstig afbreuk kunnen doen aan de 

vrijheid van meningsuiting; veroordeelt met klem de aanvallen die zijn gericht op 

gebedshuizen en roept de lidstaten op deze misdaden niet onbestraft te laten; 

18. dringt aan op eerbiediging van de godsdiensts- en geloofsvrijheid in het bezette deel van 

Cyprus, waar meer dan vijfhonderd religieuze en culturele monumenten op instorten 

staan;  

19. is zeer ongerust over de opleving van het antisemitisme in Europa en de banalisering 

van uitspraken waarin de Holocaust wordt ontkend of gerelativeerd; is bezorgd dat veel 

leden van de Joodse gemeenschap Europa willen verlaten vanwege een klimaat van 

groeiend antisemitisme en discriminatie en geweld gericht tegen de Joodse 

gemeenschap; 

20. maakt zich ernstige zorgen over de toename van de anti-islamdemonstraties en de 

aanslagen op moskeeën; betreurt de discriminatie en het geweld waar de 

moslimgemeenschap het slachtoffer van is; roept de lidstaten op deze praktijken 
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stelselmatig te veroordelen en in dit opzicht een beleid van nultolerantie te voeren; 

Gelijkheid en non-discriminatie 

21. herinnert eraan dat pluralisme, non-discriminatie en tolerantie volgens artikel 2 VEU 

behoren tot de waarden die ten grondslag liggen aan de Unie; is van mening dat alleen 

beleid dat gericht is op de bevordering zowel van formele als van inhoudelijke 

gelijkheid en op de bestrijding van alle vormen van vooringenomenheid en 

discriminatie, een coherente samenleving kan bevorderen, door een einde te maken aan 

alle vooroordelen die schadelijk zijn voor de sociale integratie; betreurt het feit dat er 

zelfs vandaag in de EU nog steeds gevallen zijn van discriminatie, marginalisatie en 

zelfs geweld en misbruik, met name op basis van gender, ras, huidskleur, etnische of 

sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of persoonlijke overtuigingen, 

politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, geboorte, 

handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie; 

22. is van mening dat de Unie en de lidstaten zich krachtiger moeten inzetten voor de 

bestrijding van discriminatie en de bescherming van culturele, godsdienstige en 

taalkundige diversiteit en maatregelen moeten bevorderen voor een verbetering van de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de rechten van het kind, de rechten van 

ouderen, de rechten van personen met een handicap, de rechten van LGBTI en de 

rechten van personen die behoren tot een nationale minderheid; 

23. verzoekt de Commissie en de Raad om te erkennen dat er behoefte is aan betrouwbare 

en vergelijkbare gegevens over gelijkheid voor het meten van discriminatie, uitgesplitst 

naar discriminatiegrond, teneinde beleidsmakers te informeren en de tenuitvoerlegging 

van de discriminatiebestrijdingswetgeving te evalueren en beter te kunnen handhaven; 

verzoekt de Commissie om consequente beginselen voor het verzamelen van gegevens 

over gelijkheid op basis van zelfidentificatie, EU-normen op het gebied van 

gegevensbescherming en het raadplegen van de relevante gemeenschappen vast te 

stellen; verzoekt de lidstaten gegevens te verzamelen voor alle discriminatiegronden; 

Bescherming van minderheden 

24. dringt aan op meer consistentie van de kant van de Europese Unie bij de bescherming 

van minderheden; is er stellig van overtuigd dat alle lidstaten en kandidaat-lidstaten aan 

dezelfde beginselen en criteria dienen te voldoen om het hanteren van een dubbele 

standaard te vermijden; vraagt daarom de instelling van een doeltreffend mechanisme 

voor het controleren en waarborgen van de grondrechten van alle soorten minderheden, 

zowel in de kandidaat-lidstaten als in de EU-lidstaten; 

25. onderstreept dat de Europese Unie een gebied moet zijn waar etnische, culturele en 

taalkundige diversiteit worden geëerbiedigd; verzoekt de EU-instellingen een 

alomvattend EU-beschermingssysteem voor nationale, etnische en taalkundige 

minderheden uit te werken om hun gelijke behandeling te waarborgen, rekening 

houdend met de toepasselijke internationale wettelijke normen en bestaande goede 

praktijken, en verzoekt de lidstaten te zorgen voor de effectieve gelijkheid van deze 

minderheden, in het bijzonder op het gebied van taal, onderwijs en cultuur; verzoekt alle 

lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om het Kaderverdrag inzake de bescherming 
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van nationale minderheden te ratificeren en effectief ten uitvoer te leggen; herinnert ook 

aan de noodzaak om de beginselen die in het kader van de OVSE zijn ontwikkeld ten 

uitvoer te leggen; 

26. veroordeelt alle vormen van discriminatie op grond van taalgebruik en verzoekt alle 

lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om het Europees Handvest voor regionale talen 

of talen van minderheden te ratificeren en effectief ten uitvoer te leggen; dringt er bij de 

lidstaten en de Commissie op aan om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om 

onevenredige administratieve of wettelijke belemmeringen die de taalkundige diversiteit 

op Europees of nationaal niveau in de weg staan aan te pakken; 

27. benadrukt dat de beginselen van menselijke waardigheid en gelijkheid voor de wet en 

het verbod op discriminatie op welke grond dan ook het fundament van de rechtsstaat 

vormen; verzoekt de lidstaten om een nationaal wetgevingskader vast te stellen voor de 

bestrijding van alle vormen van discriminatie en om de effectieve toepassing van het 

bestaande EU-rechtskader te waarborgen; 

Situatie van Roma 

28. betreurt de trend van toenemende anti-Romagevoelens in de Europese Unie en uit zijn 

bezorgdheid over de situatie van de Roma in de EU en de talrijke gevallen van 

vervolging, geweld, stigmatisering, discriminatie en uitzetting, die in strijd zijn met de 

grondrechten en het EU-recht; dringt er bij de Commissie op aan om actie te blijven 

ondernemen tegen lidstaten die geïnstitutionaliseerde discriminatie en segregatie 

toestaan; roept de lidstaten nogmaals op tot een doeltreffende tenuitvoerlegging van 

strategieën om werkelijke integratie te bevorderen en tot doelgerichte 

integratiemaatregelen, met name op het gebied van bescherming van de grondrechten, 

onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg, alsmede om geweld, 

haatuitingen en discriminatie jegens de Roma te bestrijden, overeenkomstig de 

aanbeveling van de Raad van dinsdag 9 december 2014 over doeltreffende maatregelen 

voor integratie van de Roma in de lidstaten;  

29. benadrukt dat de nationale strategieën voor integratie van de Roma adequaat ten uitvoer 

moeten worden gelegd door geïntegreerd beleid te ontwikkelen waarbij lokale 

autoriteiten, niet-gouvernementele organen en Romagemeenschappen bij de lopende 

dialoog worden betrokken; verzoekt de Commissie te zorgen voor monitoring en een 

betere coördinatie van de tenuitvoerlegging; verzoekt de lidstaten samen met 

vertegenwoordigers van de Romabevolking te werken aan het beheer, de bewaking en 

de beoordeling van projecten die hun gemeenschappen aangaan, gebruik makend van de 

beschikbare middelen, inclusief middelen van de EU, terwijl zij strikt toezicht houden 

op de eerbiediging van de grondrechten van de Roma, inclusief de vrijheid van verkeer, 

overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 

op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; 

30. betreurt de bestaande discriminatie van Roma in nationale onderwijsstelsels en op de 

arbeidsmarkt; wijst op de toenemende kwetsbaarheid in het bijzonder van 

Romavrouwen en -kinderen voor meervoudige gelijktijdige schendingen van hun 

grondrechten; wijst andermaal op het belang van bescherming en bevordering van 

gelijke toegang tot alle rechten voor Romakinderen; 
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Geweld tegen vrouwen en gelijkheid tussen vrouwen en mannen  

31. spoort de EU en de lidstaten aan elke vorm van geweld en discriminatie tegen vrouwen 

te bestrijden en te vervolgen; verzoekt de lidstaten met name om elke vorm van 

huiselijk geweld en seksuele uitbuiting, ook in het geval van vluchtelingen en 

migrantenkinderen, alsmede vroegtijdige of gedwongen huwelijken doeltreffend te 

bestrijden; 

32. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de omvang en de verschijningsvormen van 

geweld tegen vrouwen in de EU, zoals is gedocumenteerd in de EU-brede enquête van 

het FRA waaruit blijkt dat een op de drie vrouwen sinds hun vijftiende te maken heeft 

gehad met fysiek en/of seksueel geweld en dat elk jaar naar schatting 3,7 miljoen 

vrouwen in de EU slachtoffer zijn van seksueel geweld; verzoekt de Commissie de 

ratificaties op nationaal niveau te stimuleren en de procedure voor de toetreding van de 

Unie tot de Overeenkomst van Istanbul zo snel mogelijk op te starten; onderstreept dat 

de onmiddellijke toetreding van alle lidstaten tot het Verdrag van Istanbul zal leiden tot 

de ontwikkeling van geïntegreerd beleid en de internationale samenwerking bij de 

bestrijding van elke vorm van geweld tegen vrouwen, inclusief seksuele intimidatie 

zowel online als offline, zal bevorderen;  

33. is diep verontrust over de voortzetting van de praktijk van genitale verminking, die een 

ernstige vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes is en een onaanvaardbare 

schending van hun recht op lichamelijke integriteit; dringt er bij de EU en de lidstaten 

op aan de grootst mogelijke waakzaamheid te betrachten en deze praktijk op hun 

grondgebied te bestrijden om zo snel mogelijk een einde hieraan te maken;  

34. verzoekt de Commissie de continuïteit van de verzameling van gegevens over de 

prevalentie en aard van geweld tegen vrouwen te waarborgen als basis voor robuust 

beleid om geweld te voorkomen en tegemoet te komen aan de behoeften van 

slachtoffers, onder meer door de tenuitvoerlegging van de EU-slachtofferrichtlijn 

(2012/29/EU) te beoordelen en bewustmakingscampagnes te organiseren tegen seksuele 

intimidatie; is van mening dat bij de gegevensverzameling moet worden voortgebouwd 

op de eerste door het FRA uitgevoerde EU-brede enquête en dat de 

gegevensverzameling gebaseerd moet zijn op samenwerking tussen de Commissie (met 

inbegrip van Eurostat), het FRA en het Europees Instituut voor gendergelijkheid; 

herhaalt het in zijn resolutie van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie 

inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen (2013/2004(INL)) gedane verzoek aan 

de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te dienen met maatregelen om het beleid 

van de lidstaten inzake het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes, inclusief 

genitale verminking bij vrouwen, te bevorderen en ondersteunen; verzoekt de 

Commissie om 2016 uit te roepen tot het jaar van de bestrijding van geweld tegen 

vrouwen en meisjes;  

35. verzoekt de Commissie om het toezicht op de naleving van het beginsel van gelijkheid 

van mannen en vrouwen, zoals opgenomen in de Europese wetgeving, te versterken; 

roept de lidstaten ertoe op over te gaan tot eenzelfde onderzoek met betrekking tot hun 

nationale wetgeving; 

Kinderrechten  
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36. veroordeelt krachtig elke vorm van geweld tegen kinderen en mishandeling van 

kinderen; verzoekt de lidstaten, als staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind, passende maatregelen te nemen om kinderen te beschermen tegen 

elke vorm van fysiek en psychisch geweld, waaronder fysiek en seksuele mishandeling, 

een gedwongen huwelijk, kinderarbeid en seksuele uitbuiting;  

37. veroordeelt met klem de seksuele uitbuiting van kinderen en met name het groeiende 

verschijnsel van kindermisbruik op internet; dringt er bij de Unie en de lidstaten op aan 

hun krachten te bundelen in de strijd tegen deze zeer ernstige schendingen van de 

rechten van het kind en om terdege rekening te houden met de aanbevelingen van het 

Parlement in zijn resolutie van 11 maart 2015 over de strijd tegen kindermisbruik op 

internet; herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan om de 

richtlijn betreffende seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie om te zetten; roept tevens de Unie en de lidstaten die dit nog niet 

hebben gedaan op om het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van 

kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik te ratificeren; 

38. verzoekt de lidstaten om Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ten uitvoer te leggen en de 

wettelijke mogelijkheden, technische vaardigheden en financiële middelen van 

wetshandhavingsautoriteiten te versterken zodat er meer kan worden samengewerkt, 

onder meer met Europol, teneinde netwerken van plegers van seksueel misbruik van 

kinderen doeltreffender te kunnen oprollen en daarbij de rechten en de veiligheid van de 

betrokken kinderen voorop te stellen;  

39. veroordeelt elke vorm van discriminatie tegen kinderen en verzoekt de Commissie en de 

lidstaten eendrachtig op te treden om discriminatie tegen kinderen uit te bannen; 

verzoekt de lidstaten en de Commissie met name om kinderen expliciet als prioriteit te 

beschouwen bij het programmeren en uitvoeren van regionaal en cohesiebeleid; herhaalt 

dat het belangrijk is om de gelijke toegang tot gezondheidszorg, een waardig 

onderkomen en onderwijs voor Romakinderen te beschermen en bevorderen; 

40. verzoekt de lidstaten om voor effectieve toegang tot justitie te zorgen voor alle 

kinderen, ongeacht of ze verdachte, dader, slachtoffer of partij in een procedure zijn; 

bevestigt het belang van het versterken van de procedurele waarborgen voor kinderen in 

strafzaken, met name in het kader van de lopende gesprekken over een richtlijn 

betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in 

een strafprocedure; 

41. vraagt de Commissie om in 2015 een ambitieuze en alomvattende opvolger van de EU-

agenda voor de rechten van het kind voor te stellen; verzoekt de Commissie om te 

zorgen voor de effectieve integratie van kinderrechten in alle wetgeving, beleid en 

financiële beslissingen van de EU; verzoekt de Commissie om jaarlijks verslag uit te 

brengen over de geboekte vooruitgang op het gebied van kinderrechten en om het 

acquis van de EU op het gebied van kinderrechten volledig ten uitvoer te leggen; 

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het mandaat en de middelen van de 

coördinator voor de rechten van het kind in verhouding staan tot de toezegging van de 

EU dat zij die rechten stelselmatig en daadwerkelijk zal integreren in alle beleid; 
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verzoekt de Commissie om de aangekondigde EU-richtsnoeren voor geïntegreerde 

kinderbeschermingssystemen vast te stellen; 

42. is ingenomen met de tendens om gedwongen huwelijken in de lidstaten strafbaar te 

stellen; vraagt de lidstaten om zich waakzaam te tonen en werknemers die met kinderen 

in aanraking komen, zoals onderwijzers en opvoeders, op te leiden en bewust te maken 

opdat zij kinderen die het gevaar lopen meegenomen te worden naar hun land van 

herkomst om daar gedwongen te trouwen, kunnen opmerken;  

Rechten van LGBTI-personen 

43. spoort de EU-lidstaten aan om vakbonden en werkgeversorganisaties te steunen bij hun 

inspanningen om diversiteits- en non-discriminatiebeleid met een focus op LGBTI vast 

te stellen; 

44. veroordeelt met kracht elke vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of 

genderidentiteit, en betreurt het sterk dat de grondrechten van de LGBTI-bevolking niet 

altijd ten volle worden geëerbiedigd in de Europese Unie; vraagt de Europese 

Commissie, de lidstaten en de betrokken agentschappen samen te werken aan een 

alomvattend meerjarenbeleid voor de bescherming van de grondrechten van de LGBTI-

gemeenschap; benadrukt evenwel dat dit omvattende beleid de bevoegdheden van de 

Europese Unie, van haar agentschappen en van haar lidstaten moet eerbiedigen; 

Rechten van personen met een handicap 

45. betreurt dat mensen met een handicap ook thans nog discriminatie en uitsluiting 

ondervinden; vraagt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten 

uitvoering te geven aan de Europese strategie inzake handicaps en de desbetreffende 

Europese wetgeving te bewaken en toe te passen; roept de Commissie in dit verband op 

het wetgevingsinitiatief voor een Accessibility Act weer ter hand te nemen en in de 

vorm te gieten van een horizontaal instrument dat vooruitgang mogelijk maakt bij de 

bescherming van personen met een handicap en ervoor kan zorgen dat alle onder de 

bevoegdheid van de EU vallende beleidsgebieden in overeenstemming zijn met dit doel; 

vraagt de Commissie ook te zorgen voor maximale synergie tussen de Europese 

strategie inzake handicaps en de bepalingen van het CEDAW en het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind, teneinde het effectieve genot en de daadwerkelijke 

uitoefening van de erkende rechten te waarborgen, ook door middel van de 

harmonisering en tenuitvoerlegging van het rechtskader en door middel van culturele en 

beleidsmaatregelen;  

46. dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten richtsnoeren te verstrekken voor een 

optimale benutting van de Europese fondsen overeenkomstig de verplichtingen van de 

EU op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en 

steun te verlenen aan en nauw samen te werken met ngo's en organisaties om ervoor te 

zorgen dat het verdrag in kwestie naar behoren ten uitvoer wordt gelegd; verzoekt de 

EU en de lidstaten om de toegang van personen met een handicap, inclusief 

psychosociale handicaps, tot werkgelegenheid en opleiding te verbeteren en om 

zelfstandig wonen en de-institutionaliseringsprogramma's overeenkomstig artikel 26 

van het Handvest te ondersteunen;  
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47. benadrukt het feit dat het recht moet worden geëerbiedigd van personen met een 

handicap op politieke participatie bij verkiezingen; verzoekt de Commissie in verband 

hiermee een beoordeling van de verenigbaarheid met het VN-Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap op te nemen in haar verslaglegging over de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/109/EG en Richtlijn 94/80/EG, waarin het recht om 

te stemmen en zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen voor het Europees 

Parlement en gemeenteraadsverkiezingen is neergelegd; betreurt dat een behoorlijk 

aantal personen met een handicap van wie men de rechtsbevoegdheid heeft afgenomen, 

ook geen stemrecht meer heeft; roept de lidstaten daarom op om hun wetgeving aan te 

passen teneinde personen met een handicap die geen rechtsbevoegdheid hebben, niet 

systematisch het stemrecht te ontzeggen, maar veeleer een onderzoek uit te voeren per 

geval en personen met een handicap hulp te verlenen bij het stemproces;  

48. roept de Commissie op om na te gaan of Europese wethandelingen stroken met de 

vereisten van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap en om elk toekomstig voorstel middels een effectbeoordeling te toetsen 

aan dit verdrag; 

Discriminatie op grond van leeftijd 

49. betreurt het dat veel ouderen dagelijks te maken hebben met discriminatie en schending 

van hun grondrechten, met name bij de toegang tot een toereikend inkomen, arbeid, 

gezondheidszorg en basisgoederen en -diensten; herinnert eraan dat artikel 25 van het 

Handvest van de grondrechten bepaalt dat ouderen het recht hebben om een waardig en 

zelfstandig leven te leiden en om aan het maatschappelijke en culturele leven deel te 

nemen; verzoekt de Commissie om een strategie inzake demografische veranderingen te 

ontwikkelen voor de toepassing van artikel 25 van het Handvest van de grondrechten;  

50. is bezorgd over het feit dat mishandeling, verwaarlozing en misbruik van ouderen 

courant is in de lidstaten; roept de lidstaten op maatregelen te nemen om misbruik van 

en alle vormen van geweld tegen ouderen te bestrijden en hun onafhankelijkheid te 

bevorderen door de renovatie en toegankelijkheid van huisvesting te steunen; wijst er 

nogmaals op dat oudere vrouwen vaker onder de armoedegrens leven als gevolg van de 

loon- en later ook de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen; 

51. verzoekt de lidstaten de integratie van jongere werknemers op de arbeidsmarkt te 

garanderen, in het bijzonder van hen die zijn getroffen door de economische crisis, 

onder meer door de organisatie en het ter beschikking stellen van opleidingen die de 

sociale promotie van jongeren beogen;  

Haatmisdrijven en haattaal 

52. betreurt de door racisme, xenofobie, religieuze intolerantie of vooroordelen tegen 

personen met een handicap, geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit ingegeven 

incidenten van haattaal en haatmisdrijven, die dagelijks in de EU plaatsvinden; verzoekt 

de lidstaten de grondrechten te beschermen en begrip, acceptatie en tolerantie tussen de 

verschillende gemeenschappen op hun grondgebied te bevorderen; verzoekt de EU om 

de bestrijding van haatmisdrijven op de eerste plaats te stellen bij het formuleren van 

beleid tegen discriminatie en op het terrein van justitie, verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten om de strijd tegen haatmisdrijven en discriminerende houdingen en 

gedragingen te versterken door het ontwikkelen van een alomvattende strategie ter 

bestrijding van haatmisdrijven, door vooroordelen ingegeven geweld en discriminatie; 

53. is bezorgd over het steeds vaker voorkomen van haattaal op het internet en verzoekt de 

lidstaten een eenvoudige procedure in te voeren aan de hand waarvan burgers 

haatdragende inhoud op het internet kunnen melden; 

54. betoont zich bezorgd over de strafrechtelijke onderzoeken en veroordelingen die in de 

lidstaten worden ingesteld en uitgesproken in verband met haatmisdrijven; verzoekt de 

lidstaten alle gepaste maatregelen te nemen om mensen ertoe aan te moedigen om van 

deze misdrijven aangifte te doen, inclusief door te zorgen voor adequate bescherming, 

aangezien bevindingen van de grootschalige onderzoeken van het FRA consequent 

hebben aangetoond dat slachtoffers van misdaden aarzelen om naar voren te komen en 

aangifte te doen bij de politie;  

55. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat diverse lidstaten de bepalingen van 

Kaderbesluit 2008/913/JBZ niet correct hebben omgezet en verzoekt de lidstaten de 

EU-normen volledig om te zetten en uit te voeren en te zorgen voor de handhaving van 

nationale wetgeving voor het bestraffen van alle vormen van haatmisdrijven en 

aanzetten tot haat en intimidatie en voor het systematisch activeren van de vervolging 

van deze strafbare feiten; verzoekt de Commissie om toezicht te houden op de correcte 

omzetting van het kaderbesluit en inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten die daar 

niet in zijn geslaagd; dringt voorts aan op herziening van het kaderbesluit teneinde alle 

vormen van haatmisdrijven en misdrijven die zijn ingegeven door vooroordelen of 

discriminatie te bestrijken en duidelijk consistente normen voor onderzoek en 

vervolging vast te stellen;  

56. verzoekt de Commissie om ondersteuning van opleidingsprogramma's voor 

rechtshandhavings- en gerechtelijke instanties, alsook van de desbetreffende EU-

agentschappen, met het oog op het voorkomen en het bestrijden van discriminerende 

praktijken en haatmisdrijven; verzoekt de lidstaten om de voor onderzoek en vervolging 

bevoegde autoriteiten uit te rusten met praktische instrumenten en vaardigheden om de 

strafbare feiten die onder dit kaderbesluit vallen op te sporen en aan te pakken, en voor 

de interactie en communicatie met slachtoffers; 

57. is ten zeerste verontrust over de opkomst van racistische, xenofobe en islamofobe 

politieke partijen, die de huidige economische en sociale crisis als voorwendsel 

gebruiken  

58. veroordeelt met klem de praktijken van intimidatie en vervolging van minderheden, met 

name van Roma en migranten, die worden toegepast door paramilitaire groeperingen, 

waarvan sommige rechtstreekse banden hebben met een politieke partij; spoort de 

lidstaten ertoe aan dergelijke praktijken te verbieden en te bestraffen;  

De rechten van migranten en van personen die om internationale bescherming verzoeken 

59. betreurt het herhaalde en tragische verlies van mensenlevens op de Middellandse Zee en 

de rol die wordt gespeeld door mensensmokkelaars en -handelaars, die migranten hun 
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grondrechten ontzeggen; wijst erop dat de EU en de lidstaten meer moeten ondernemen 

om bijkomende tragedies op zee te voorkomen; verzoekt de EU en haar lidstaten 

solidariteit en eerbiediging van de grondrechten van migranten en asielzoekers centraal 

te plaatsen in het EU-migratiebeleid, waarbij het met name: 

– het feit onderstreept dat de EU moet zorgen voor een holistische aanpak, die de 

coherentie van de interne en de externe beleidsmaatregelen van de EU zal 

versterken; van de EU en de lidstaten vraagt de eerbiediging van de rechten van 

migranten in elke bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomst met 

niet-EU-landen centraal te stellen, met inbegrip van overnameovereenkomsten, 

mobiliteitspartnerschappen en overeenkomsten inzake technische bijstand; 

– de lidstaten herinnert aan hun internationale verplichting om hulp te bieden aan 

personen die op zee in nood verkeren; 

– bij de lidstaten aandringt op wijziging of herziening van alle wetgeving die 

personen die hulp verlenen aan migranten in nood op zee strafbaar stelt; 

– alle lidstaten verzoekt deel te nemen aan EU-hervestigingsprogramma's en het 

gebruik aanmoedigt van humanitaire visa;  

– er bij de lidstaten op aandringt behoorlijke onthaalvoorwaarden te garanderen 

overeenkomstig de bestaande grondrechten en asielwetgeving, met bijzondere 

aandacht voor kwetsbare groepen en voor het verminderen van het risico van 

sociale uitsluiting van asielzoekers; de Commissie verzoekt de tenuitvoerlegging 

van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS), met name Richtlijn 

2013/32/EU, te controleren, met bijzondere aandacht voor asielzoekers die 

behoefte hebben aan bijzondere procedurele waarborgen; 

– de invoering vraagt van een effectief en geharmoniseerd EU-asielstelsel, voor een 

billijke verdeling van de asielzoekers over de lidstaten; 

– de gemelde incidenten van gewelddadige terugdringoperaties aan de EU-grenzen 

betreurt; de lidstaten herinnert aan hun verplichting het principe van non-

refoulement, dat is erkend in het Verdrag van Genève en door het EHRM, en het 

verbod op collectieve uitzettingen overeenkomstig artikel 19 van het Handvest 

van de grondrechten te eerbiedigen; de Commissie, haar agentschappen en de 

lidstaten verzoekt de naleving van deze en andere internationale en EU-

verplichtingen te garanderen; 

60. is van mening dat kinderen van migranten in het bijzonder kwetsbaar zijn, met name 

wanneer ze niet worden begeleid; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de 

resolutie van het Parlement van 12 september 2013 over de situatie van niet-begeleide 

minderjarigen in de EU ten uitvoer te leggen; verzoekt de lidstaten het GEAS-pakket 

onverkort toe te passen om de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU te 

verbeteren; is verheugd over het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-648/11 waarin 

wordt bepaald dat de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een niet-begeleide minderjarige is ingediend in verschillende 

lidstaten, de lidstaat is waar deze minderjarige zich bevindt nadat hij er een asielverzoek 
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heeft ingediend; herinnert eraan dat niet-begeleide minderjarigen in de eerste plaats 

kinderen zijn en dat de lidstaten en de EU zich in de omgang met hen niet moeten laten 

leiden door het immigratiebeleid, maar door de bescherming van kinderen; 

61. vraagt een evaluatie van de manier waarop middelen die bestemd zijn en gebruikt 

worden voor binnenlandse zaken, worden besteed, in het bijzonder middelen die worden 

verleend voor het onthaal van asielzoekers; roept de EU op om actie te ondernemen, als 

zou blijken dat middelen zijn gebruikt voor activiteiten die niet stroken met de 

grondrechten; 

62. dringt aan op bijstandverlening aan de lidstaten die aan de buitengrenzen van de Unie 

zijn gelegen, teneinde hen in staat te stellen een oplossing te vinden voor de systemische 

lacunes in de opvangfaciliteiten en asielprocedures, die door het toenemende aantal 

asielzoekers alsmaar groter zijn geworden;  

63. verzoekt de lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

mensenhandel onverwijld te ratificeren  

Solidariteit in de economische crisis  

64. betreurt dat de wijze waarop de financiële, economische en staatsschuldencrisis en 

bepaalde economische maatregelen die moesten worden genomen de economische en 

sociale rechten van de mensen hebben aangetast en in veel gevallen gezorgd hebben 

voor armoede, uitsluiting en isolement; 

65. stelt met klem dat op de lidstaten die structurele hervormingen van en correcties in hun 

sociale en economische systemen doorvoeren steeds de verplichting rust om het 

Handvest te respecteren; 

Criminaliteit en corruptiebestrijding 

66.  herhaalt dat corruptiecriminaliteit, met name georganiseerde criminaliteit, een ernstige 

schending is van de grondrechten, alsmede de democratie en de rechtsstaat in gevaar 

brengt; onderstreept dat corruptie, waarbij publieke middelen aan andere publieke 

doeleinden worden toegekend dan waarvoor zij zijn bestemd, het niveau en de kwaliteit 

van de openbare diensten ondermijnt, zodat de billijke behandeling van alle burgers 

ernstig wordt geschaad; verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen met klem om 

doelmatige instrumenten in te zetten voor het voorkomen, bestrijden en bestraffen van 

corruptie en misdaad en de besteding van Europese en nationale openbare middelen, 

regelmatig te blijven toetsen; roept de lidstaten en de instellingen derhalve op om de 

instelling van de Europese officier van justitie te vergemakkelijken en te versnellen, en 

daarbij voldoende waarborgen voor onafhankelijkheid en efficiëntie te bieden; 

67. dringt er bij de Commissie op aan een strategie voor corruptiebestrijding vast te stellen 

die wordt aangevuld met effectieve instrumenten; vraagt alle lidstaten en de EU om zich 

bij het "Open Government Partnership" te voegen en concrete strategieën uit te denken 

om transparantie te bevorderen, burgers te emanciperen en corruptie te bestrijden; 

verzoekt de lidstaten om gevolg te geven aan de aanbevelingen in het Commissieverslag 

over de bestrijding van corruptie en aan zijn resolutie van 23 oktober 2013 over 
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georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde 

acties en initiatieven en om de politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van 

corruptie te versterken;  

68. dringt er bij de lidstaten op aan meer inspanningen te leveren in de strijd tegen alle 

vormen van ernstige georganiseerde criminaliteit, waaronder mensenhandel, seksueel 

misbruik en seksuele uitbuiting, foltering en dwangarbeid, met name tegen vrouwen en 

kinderen;  

69. benadrukt dat mensenhandel en elke vorm van uitbuiting en criminele activiteiten in 

Europa steeds meer voorkomen en de afgelopen jaren zijn aangewakkerd door de 

opwaartse spiraal van het aantal immigranten in en buiten de EU; verzoekt de 

Commissie daarom de Europese wetgeving inzake mensenhandel te versterken, 

teneinde de harmonisatie van de nationale wetgeving van de lidstaten te verbeteren;  

Omstandigheden in gevangenissen en andere justitiële inrichtingen 

70. herinnert eraan dat de nationale overheden de grondrechten van gevangenen moeten 

waarborgen; betreurt de omstandigheden in de gevangenissen en andere justitiële 

inrichtingen in tal van lidstaten, zoals overbevolkte cellen en slechte behandeling van 

gevangenen; 

72. herhaalt nog eens zijn aanbevelingen aan de Commissie, zoals geformuleerd in zijn 

resolutie van 27 februari 2014 over de herziening van het Europees aanhoudingsbevel 

(2013/2109(INL)); 

73. betreurt dat de drie kaderbesluiten betreffende de overdracht van gevangenen, 

proefperiodes en alternatieve straffen en het Europees toezichtbevel, die een groot 

potentieel hebben om de overbevolking in gevangenissen te verminderen, slechts door 

enkele lidstaten zijn uitgevoerd; 

74. verzoekt de Commissie te onderzoeken welke gevolgen detentiebeleid en 

strafrechtelijke stelsels hebben voor kinderen; wijst erop dat in de hele EU de rechten 

van kinderen rechtstreeks in het geding komen wanneer zij met hun ouders in 

detentiecentra wonen; onderstreept dat jaarlijks naar schatting 800 000 kinderen in de 

EU worden gescheiden van een ouder in gevangenschap, waardoor de rechten van het 

kind op meerdere manieren worden geschonden; 

Justitie 

75. wijst erop dat de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte die is gebaseerd op 

wederzijdse erkenning en juridische waarborgen en die de verschillende rechtsstelsels in 

de lidstaten op elkaar afstemt, met name op het gebied van strafrecht, een van de 

voornaamste prioriteiten van de Europese instellingen op de agenda voor justitie van de 

EU voor 2020 moet blijven; is van mening dat de bevordering van de effectieve en 

voorbeeldige toepassing van het Handvest en de secundaire EU-wetgeving inzake de 

grondrechten cruciaal is voor het vertrouwen van de burgers in de goede werking van de 

Europese rechtsruimte; 
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76. wijst erop dat het recht van toegang tot de rechter en tot een onafhankelijke en 

onpartijdige rechtbank van wezenlijk belang is voor de bescherming van de 

grondrechten, die alleen effectief zijn, als zij afdwingbaar zijn, voor de democratie en 

voor de rechtsstaat; wijst er andermaal op dat het belangrijk is te garanderen dat zowel 

het civiele als het strafrechtelijke rechtsstelsel efficiënt is en dat de onafhankelijkheid 

van het gerecht gegarandeerd is;  

77. is ingenomen met het Europese e-justitieportaal, dat wordt beheerd door de Commissie 

en beroepsbeoefenaars en het publiek informatie biedt over rechtssystemen en dat een 

handig instrument is om de toegang tot de rechter te verbeteren, met een afzonderlijk 

onderdeel over de grondrechten, waarin burgers informatie krijgen over waar zij 

terechtkunnen als hun grondrechten worden geschonden. 

78. is ingenomen met de stappen die op Europees niveau al zijn ondernomen om de 

waarborgen in strafzaken van de lidstaten te harmoniseren en met de positieve gevolgen 

hiervan voor de burgers; herhaalt het feit dat het belangrijk is EU-wetgeving inzake 

procedurele rechten goed te keuren die in overeenstemming is met de hoogste normen 

op het gebied van bescherming die zijn opgenomen in het Handvest, de internationale 

mensenrechtenverdragen en het constitutioneel recht van de lidstaten;  

79. betreurt het gebrek aan toegang tot juridische bijstand in veel lidstaten en het feit dat dit 

gevolgen heeft voor het recht van toegang tot het gerecht van personen die beschikken 

over onvoldoende middelen; is van mening dat het essentieel is dat de EU een sterke en 

alomvattende richtlijn inzake rechtsbijstand vaststelt; 

Burgerschap 

80. is van mening dat actief en participerend EU-burgerschap dient te worden 

aangemoedigd door middel van toegang tot documenten en informatie, transparantie, 

goed bestuur en beheer en democratische participatie en vertegenwoordiging, waarbij 

beslissingen zo dicht mogelijk bij de burgers van de Unie moeten worden genomen; 

wijst op de noodzaak ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld als 

volwaardige partij deelneemt aan de besluitvorming op Europees niveau, als 

gewaarborgd door artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en 

benadrukt in dit verband het belang van de beginselen van transparantie en dialoog; 

merkt op dat het recht van burgers op toegang tot documenten die in het bezit zijn van 

overheidsinstellingen burgers emancipeert en tin staat stelt om de openbare autoriteiten 

te controleren, te evalueren en verantwoording te laten afleggen;  

81. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat er informatiecampagnes 

worden gehouden over Europees burgerschap en de daaraan verbonden rechten: het 

recht op diplomatieke en consulaire bescherming, het recht een verzoekschrift in te 

dienen, het recht een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman, het recht zijn 

stem uit te brengen en kandidaat te zijn bij de Europese verkiezingen en het recht een 

burgerinitiatief in te dienen; 

82. is ingenomen met de rol van de Europese ombudsman in het streven naar goed bestuur 

en transparantie van de instellingen en organen van de Unie; 
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83. herinnert eraan dat het informeren van de burgers over hun grondrechten integraal deel 

uitmaakt van het recht op goed bestuur, als vastgesteld in het Handvest; verzoekt de 

lidstaten er in het bijzonder voor te zorgen dat de meest hulpbehoevenden weten wat 

hun rechten zijn en hulp krijgen bij het afdwingen ervan;  

84. wijst nogmaals op het belang van het Europese burgerinitiatief, als nieuw burgerrecht 

dat is ingevoerd met het Verdrag van Lissabon en dat de participatieve democratie in de 

EU moet versterken; merkt op dat het burgerinitiatief een krachtig instrument is dat de 

Europese burgers een rechtstreeks democratisch recht verleent om bij te dragen aan het 

besluitvormingsproces van de EU, als aanvulling op het recht van Europese burgers om 

verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement en om verhaal te halen bij de 

Europese ombudsman; 

85. verzoekt de Commissie om de rol van de Europese burgerinitiatieven te versterken door 

een burgervriendelijke aanpak te hanteren om alle tekortkomingen van dit instrument 

weg te werken bij de komende herziening van Verordening 211/2011, en om 

tegelijkertijd de voorlichtingscampagnes voor de burgers over het gebruik van het 

burgerinitiatief en de invloed die ermee kan worden uitgeoefend op het 

beleidsvormingsproces van de EU te verbeteren; 

Slachtoffers van misdrijven 

86. beschouwt de bescherming van de slachtoffers van een misdaad als een prioriteit; 

verzoekt de lidstaten de slachtofferrichtlijn van de EU (Richtlijn 2012/29/EU) 

onverwijld naar behoren ten uitvoer te leggen, om de uiterste termijn voor de omzetting, 

16 november 2015, te halen en verzoekt de Commissie en de lidstaten overeenkomstig 

artikel 28 van de richtlijn te zorgen voor de verzameling van vergelijkbare gegevens 

over de omzetting ervan, met name de manier waarop slachtoffers, inclusief slachtoffers 

van misdrijven die zijn gepleegd met een motief van discriminatie, toegang hebben 

gehad tot hun rechten; is van mening dat er nog veel moet worden gedaan om de 

slachtoffers van een misdaad te ondersteunen, door hen te informeren over hun rechten 

en te zorgen voor effectieve verwijzingssystemen en voor opleiding voor politieagenten 

en rechtsbeoefenaars over het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de slachtoffers, 

zoals onderzoek van het FRA inzake slachtofferhulp heeft aangetoond; is ingenomen 

met de aanneming in 2013 van een verordening betreffende de wederzijdse erkenning 

van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken;  

87. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 

Or. en 

 

 


