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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

(2016/2009(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

– 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 op 

13 december 2006 werd aangenomen te New York en op 23 december 2010 door de EU 

werd geratificeerd, 

– gezien de slotopmerkingen van het UNCRPD-comité die in oktober 2015 werden 

aangenomen, 

– 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: nr. 6 (2005) over de behandeling van niet-begeleide kinderen en kinderen buiten 

hun land van herkomst, nr. 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, nr. 13 (2011) over het recht van kinderen om vrij van 

alle vormen van geweld te zijn, en nr. 14 (2013) over het recht van het kind dat zijn 

belang de eerste overweging vormt, 

– 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 vrouwen1 en van 6 februari 2014 over de mededeling van 

de Commissie "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 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0126. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0105. 
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verminking, 

– gezien het VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het 

Protocol daarbij van 1967, 

– gezien het Internationaal Verdrag van 1990 inzake de bescherming van de rechten van 

alle migrerende werknemers en hun gezinsleden, 

– gezien het VN-Verdrag van 1949 ter bestrijding van de handel in personen en van de 

exploitatie van de prostitutie van anderen, 

– gezien de aanbevolen beginselen en richtsnoeren van het OHCHR inzake 

mensenrechten bij internationale grenzen, 

– gezien het verslag van 22 juli 2014 van de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties 

over de bevordering van waarheid, gerechtigheid, schadevergoeding en waarborgen ter 

voorkoming van herhaling, 

– gezien de regionale tenuitvoerleggingsstrategie van het internationale actieplan van 

Madrid betreffende vergrijzing (2002), 

– gezien de beginselen betreffende de status van nationale instellingen ter bevordering en 

bescherming van de rechten van de mens (de "beginselen van Parijs"), aangehecht aan 

Resolutie 48/134 van de Algemene Vergadering van de VN, 

– 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, met name de zaken 18766/11 en 36030/11, 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 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

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

– gezien het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van nationale 

minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, 

– gezien Resolutie 1985 (2014) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 

Europa – De situatie en rechten van nationale minderheden in Europa, 

– gezien het Handvest van de Raad van Europa inzake onderwijs op het gebied van 

democratisch burgerschap en mensenrechten, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel, 

– 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 
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afstamming1, 

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

maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten2, 

– gezien Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 

2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn 

in een strafprocedure3, 

– 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 strafrecht4, 

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

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep5, 

– gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en 

het aanbod van goederen en diensten6, 

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen in arbeid en beroep7, 

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

audiovisuele mediadiensten8 en de resultaten van de openbare raadpleging van de 

Commissie, die tussen juli en september 2015 plaatsvond, 

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

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers hiervan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad9, 

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad10, 

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 

                                                 
1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22. 
2 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1. 
3 PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1. 
4 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55. 
5 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16. 
6 PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37. 
7 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23. 
8 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1. 
9 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1. 
10 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 
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2001/220/JBZ1, 

– gezien de richtlijnen betreffende procedurele waarborgen voor personen die verdachte 

of beklaagde zijn in een strafprocedure, 

– gezien het in december 2015 aangenomen pakket gegevensbescherming, 

– gezien de verordening tot oprichting van een Europese grens- en kustwacht en de 

richtlijn betreffende asielprocedures, 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Barcelona van 

15 en 16 maart 2002, 

– gezien het bij de conclusies van de Raad van de Europese Unie op 7 maart 2011 

aangenomen Europees pact voor gendergelijkheid voor de periode 2011-2020, 

– gezien de conclusies van de Raad van 15 juni 2011 over opvang en onderwijs voor 

jonge kinderen, 

– gezien de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 5 en 6 juni 2014 

over het beleid inzake de integratie van immigranten in de Europese Unie, 

– gezien de conclusies van de Raad van 19 juni 2015 over gelijke inkomenskansen voor 

vrouwen en mannen: de pensioengenderkloof dichten, 

– gezien de conclusies van het EU-voorzitterschapstrio van 7 december 2015 over 

gendergelijkheid, 

– gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2016 over de gelijkheid van LGBTI's, 

– gezien de conclusies van de Raad over het actieplan inzake mensenrechten en 

democratie 2015-2019, 

– gezien de verklaring over het bevorderen, via het onderwijs, van burgerschap en de 

gemeenschappelijke waarden vrijheid, tolerantie en non-discriminatie (Verklaring van 

Parijs), 

– gezien de richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de uitoefening van alle 

mensenrechten door lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele 

mensen (LGBTI's), die de Raad Buitenlandse Zaken op 24 juni 2013 heeft aangenomen, 

– gezien de EU-richtsnoeren inzake verdedigers van de mensenrechten, 

– gezien de Eurobarometerenquête getiteld "Discriminatie in de EU in 2015", 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een nieuw EU-kader voor het 

versterken van de rechtsstaat" (COM(2014) 158) en de conclusies van de Raad getiteld 

"Toezien op de eerbiediging van de rechtsstaat", 

                                                 
1 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 
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– gezien de lijst maatregelen van de Commissie om de gelijkheid van LGBTI's te 

bevorderen, 

– gezien het verslag van de Commissie van 2015 over de gelijkheid van mannen en 

vrouwen in de Europese Unie (SWD(2016)0054), 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Actieplan inzake de integratie van 

onderdanen van derde landen" (COM(2016) 377), 

– gezien de Europa 2020-strategie, en in het bijzonder de streefdoelen ervan inzake 

armoede en sociale uitsluiting, 

– gezien de publicatie van de OESO/Europese Unie getiteld "Indicators of Immigration 

Integration 2015 – Settling In", 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar sociale investering voor groei 

en cohesie" (COM(2013) 83) en haar aanbeveling getiteld "Investeren in kinderen: de 

vicieuze cirkel van achterstand doorbreken", 

– gezien het voortgangsverslag van de Commissie van 29 mei 2013 over de doelstellingen 

van Barcelona getiteld "Ontwikkeling van opvangdiensten voor jonge kinderen in 

Europa met het oog op een duurzame en inclusieve groei" (COM(2013) 322), 

– gezien de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 

(COM(2012) 286), in het bijzonder de bepalingen over de financiering van de 

uitwerking van richtsnoeren voor kinderbeschermingssystemen en de uitwisseling van 

beste praktijken, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een EU-kader voor de nationale 

strategieën voor integratie van de Roma tot 2020" (COM(2011) 173) en de conclusies 

van de Europese Raad van 24 juni 2011, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Verdere stappen bij de uitvoering van 

de nationale strategieën voor integratie van de Roma" (COM(2013) 454), 

– gezien het verslag van de Commissie over de toepassing van het EU-Handvest van de 

grondrechten in 2015 (COM(2016) 265) en de bijbehorende werkdocumenten, 

– gezien het verslag-2013 van de Commissie over het burgerschap van de Unie getiteld 

"EU-burgers: uw rechten, uw toekomst (COM)2013) 269), 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Evaluatie van de tenuitvoerlegging 

van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma en van de 

aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma 

in de lidstaten" (COM(2016) 424), 

– gezien het verslag van de Commissie over de bestrijding van corruptie 

(COM(2014) 38); 

– gezien de Europese migratieagenda (COM(2015) 240), 
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– gezien de Europese veiligheidsagenda (COM(2015) 185), 

– gezien de conclusies van het jaarlijkse colloquium over de grondrechten 2015, 

– gezien de resultaten van de openbare raadpleging met het oog op het jaarlijks 

colloquium over de grondrechten van 2016 over "Pluralisme in de media en 

democratie", 

– gezien het voorstel van de Commissie 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) 426), 

– gezien het voorstel van de Commissie inzake de toetreding van de EU tot het Verdrag 

van Istanbul van de Raad van Europa, 

– gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over de geboekte vooruitgang bij de 

uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma1, 

– gezien zijn resolutie van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en 

discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit2, 

– gezien zijn resoluties over gendergelijkheid, 

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

minderjarigen in de EU3, 

– gezien zijn resoluties over de grondrechten en de mensenrechten, met name de meest 

recente van 8 september 2015 over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie 

(2013-2014)4, 

– gezien zijn resoluties over migratie, met name de meest recente van 12 april 2016 over 

de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-

aanpak van migratie5, 

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2005 over de bescherming van minderheden en 

maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa6, 

– gezien zijn resolutie van 27 november 2014 over het 25-jarig bestaan van het VN-

Verdrag inzake de rechten van het kind7, 

– gezien zijn resolutie van 11 september 2013 over Europese talen die met uitsterven 

worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid in de Europese Unie8, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0594. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0062. 
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0387. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0286. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0102. 
6 PB C 124E van 25.5.2006, blz. 405. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0070. 
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0350. 
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– gezien zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – 

zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op 

Roma tijdens WO II1, 

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over het EU-Handvest: vaststelling van normen 

voor de vrijheid van de media in de gehele EU2, 

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie over de 

instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten3, 

– gezien het besluit van de Europese Ombudsman tot afsluiting van haar 

initiatiefonderzoek betreffende de Europese Commissie (OI/8/2014/AN), 

– gezien Advies 2/2013 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) inzake 

de overeenkomst inzake toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden (EVRM), 

– gezien de uitspraken en de jurisprudentie van het HvJ-EU en de jurisprudentie van 

nationale constitutionele hoven waarin het Handvest als referentie voor de interpretatie 

van het nationaal recht wordt gebruikt, et name de zaken C-83/14, C-360/10, C-70/10, 

C-390/12, C-199/12, C-200/12, C-201/12, C-404/15, C-659/15 en C-362/14, 

– gezien het jaarverslag 2016 over de grondrechten, opgesteld door het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten, 

– gezien het handboek van het Bureau voor de grondrechten over het Europese recht 

inzake de rechten van het kind (2015), 

– gezien de studie van het Bureau voor de grondrechten inzake kindvriendelijke justitie – 

vooruitzichten en ervaringen van beroepsbeoefenaars ten aanzien van de participatie van 

kinderen in burgerlijke en strafzaken in 10 EU-lidstaten (2015), 

– gezien het verslag van het Bureau voor de grondrechten inzake geweld tegen kinderen 

met een handicap: wetgeving, beleid en programma’s in de EU (2015), 

– gezien het onderzoek van het Bureau voor de grondrechten naar LGBT's in de EU 

(2013), zijn verslag "Being Trans in the European Union - Comparative analysis of the 

EU LGBT survey data" (2014), zijn themaverslag over de situatie op het gebied van 

grondrechten van interseksuelen (2015), 

– gezien het verslag van het Bureau voor de grondrechten getiteld "Geweld tegen 

vrouwen: een EU-breed onderzoek", 

– gezien het onderzoek van het Bureau voor de grondrechten getiteld "Antisemitism - 

Overview of data available in the European Union 2004-2015", 

– gezien de vergelijkende juridische analyse van het Bureau voor de grondrechten getiteld 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0095. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0203. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 
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"Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and 

sex characteristics in the EU", 

– gezien de EU-MIDIS-enquêtes van het Bureau voor de grondrechten en zijn onderzoek 

naar de Roma, 

– gezien de index voor gendergelijkheid van het Europees instituut voor gendergelijkheid 

voor 2015 en het verslag uit 2015 van dit instituut getiteld "Reconciliation of work, 

family and private life in the European Union: Policy review", 

– gezien de "Study to identify and map existing data and resources on sexual violence 

against women in the EU" van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, 

– gezien het situatieverslag van Europol uit 2016 "Trafficking in human beings in the 

EU", 

– gezien het verslag van Eurostat uit 2015 "Trafficking in human beings", 

– gezien de studies van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound) getiteld "Working time and work-life balance in a 

life course perspective" (2013), "Caring for children and dependants: Effect on careers 

of young workers" (2013) en "Working and caring: Reconciliation measures in times of 

demographic change" (2015), 

– gezien de studie van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement van mei 2015 

getiteld "Gender equality in employment and occupation - Directive 2006/54/EC, 

European Implementation Assessment", 

– gezien de studie van het directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie getiteld 

"Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability", 

– gezien de hoorzitting over de grondrechten van de Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken van 16 juni 2016, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en de adviezen van Commissie constitutionele zaken, de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid en de Commissie verzoekschriften (A8-0345/2016), 

A. overwegende dat het essentieel is alle grondrechten te beschermen; overwegende dat het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie een volwaardig onderdeel van de 

Verdragen is geworden; overwegende dat er in de EU en de lidstaten ontegenzeglijk 

inbreuken op de grondrechten plaatsvinden, zoals blijkt uit verslagen van de 

Commissie, van het Bureau voor de grondrechten (FRA), van de Raad van Europa en de 

VN en van ngo's; 

B. overwegende dat de Europese Unie een gemeenschap is die gevestigd is op de waarden 

van eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 

rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van 

personen die tot een minderheid behoren; 
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C. overwegende dat de rechtsstaat de ruggengraat van de Europese liberale democratie 

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

lidstaten, een van de beginselen is waarop de Unie is gegrondvest, en dat de 

eerbiediging van de rechtsstaat een eerste voorwaarde is voor de bescherming van de 

grondrechten en -plichten die zijn neergelegd in de Verdragen en in het internationaal 

recht; 

D. overwegende dat de EU en de lidstaten bij het aanpakken van de huidige problemen 

deze waarden moeten uitdragen en in praktijk moeten brengen bij alle maatregelen die 

zij nemen; overwegende dat de manier waarop de rechtsstaat op nationaal niveau ten 

uitvoer wordt gelegd cruciaal is om het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en 

hun rechtsstelsels te waarborgen; overwegende dat in artikel 17 VEU is bepaald dat de 

Commissie moet toezien op de toepassing van de Verdragen; 

E. overwegende dat de EU-instellingen al procedures gestart hebben om een oplossing te 

vinden voor het zgn. Kopenhagendilemma; overwegende dat uit recente ontwikkelingen 

is gebleken dat de instrumenten en procedures om de volledige en correcte toepassing 

van de beginselen en waarden van de Verdragen te waarborgen aan herziening toe zijn 

en geïntegreerd moeten worden en dat er een doeltreffende mechanisme moet worden 

ontwikkeld om bestaande leemten op te vullen en ervoor te zorgen dat de beginselen en 

waarden van de Verdragen in de hele Unie worden nageleefd; overwegende dat dit 

mechanisme op feiten gebaseerd, objectief en niet-discriminerend moet zijn en met 

inachtneming van de beginselen van subsidiariteit, noodzaak en evenredigheid, in 

gelijke mate van toepassing moet zijn op zowel de lidstaten als de instellingen van de 

Unie en gebaseerd moet zijn op een trapsgewijze aanpak die zowel een preventief als 

een corrigerend onderdeel omvat; 

F. overwegende dat de Europese Unie zich ertoe heeft verbonden de vrijheid en 

pluriformiteit van de media te beschermen, alsook het recht op informatie en de vrijheid 

van meningsuiting, zoals neergelegd in het Handvest van de grondrechten en het 

EVRM; 

G. overwegende dat migratie een aspect van het heden en de toekomst van de EU is en een 

van de uitdagingen van onze tijd vormt, aangezien migratie een beroep doet op de 

internationale humanitaire verantwoordelijkheden van de EU en haar lidstaten, en dat 

het fenomeen om democratische redenen een kans betekent en een toekomstgerichte 

oplossing vergt, die zowel het crisisbeheer op de korte en middellange termijn betreft 

als het langetermijnbeleid op het gebied van integratie en sociale inclusie; 

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

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

31 januari 1967, alsook door het Handvest; 

I. overwegende dat de Commissie tussen september en december 2015 

48 inbreukbesluiten heeft genomen tegen lidstaten vanwege een onvolledige omzetting 

en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel; 

J. overwegende dat er volgens de Internationale Organisatie voor Migratie in 2015 

minstens 3 3771 mensen om het leven zijn gekomen of verdwenen zijn bij hun poging 

om een veilige plek in Europa te bereiken, waarmee het totale aantal doden of vermisten 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:nl:PDF.
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in de voorbije twintig jaar op meer dan 30 000 uitkomt; 

K. overwegende dat terreurdaden tot de ernstigste schendingen van fundamentele rechten 

en vrijheden behoren; overwegende dat het noodzakelijk is over geschikte instrumenten 

te beschikken om de burgers en inwoners van de EU te beschermen en op 

ondubbelzinnige wijze te reageren, en dergelijke schendingen te bestrijden binnen het 

kader van de rechtsstaat; 

L. overwegende dat de moord op acht journalisten van het satirisch tijdschrift Charlie 

Hebdo op 7 januari 2015 een poging was om de vrijheid van de media, de vrijheid van 

meningsuiting en de vrijheid van kunst in de EU te treffen; 

M. overwegende dat het van essentieel belang is dat bij alle maatregelen die door de 

lidstaten en de EU worden genomen de grondrechten en burgerlijke vrijheden worden 

geëerbiedigd, onder meer de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het 

gezinsleven, het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op bescherming van 

persoonsgegevens, het vermoeden van onschuld en het recht van verdediging, het recht 

op doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, de vrijheid van 

meningsuiting en informatie en de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; 

overwegende dat doeltreffend democratisch toezicht op veiligheidsmaatregelen 

essentieel is; overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers niet ten koste mag 

gaan van hun rechten en vrijheden; overwegende dat deze twee beginselen in feite twee 

zijden van dezelfde medaille zijn; 

N. overwegende dat inperkingen van bij het Handvest erkende rechten en vrijheden in 

overeenstemming moeten zijn met het evenredigheids- en het 

noodzakelijkheidsbeginsel en moeten stroken met artikel 52 van het Handvest; 

O. overwegende dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake inlichtingendiensten 

geëerbiedigd moeten worden, overeenkomstig artikel 72 VWEU; 

P. overwegende dat in Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, en in het bijzonder in 

artikel 15, lid 1, wordt bepaald dat de lidstaten aanbieders van diensten geen algemene 

verplichting mogen opleggen om bij het aanbieden van transmissie-, opslag- en 

hostingdiensten toezicht te houden op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch 

om actief te gaan zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten 

duiden; 

Q. overwegende dat er volgens de Commissie jaarlijks 75 miljoen mensen in de EU het 

slachtoffer worden van misdrijven; 

R. overwegende dat mensenhandel een ernstig misdrijf is dat vaak in het kader van 

georganiseerde misdaad wordt gepleegd, een ernstige aantasting van de menselijke 

waardigheid inhoudt, een van de ergste schendingen van de fundamentele rechten 

vormt, vrouwen en meisjes onevenredig hard treft en uitdrukkelijk verboden is door het 

Handvest; 

S. overwegende dat mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting nog steeds de meest 
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voorkomende vorm van mensenhandel is; overwegende dat 76 % van de geregistreerde 

slachtoffers in de EU vrouwen zijn; overwegende dat 70 % van de geïdentificeerde 

slachtoffers van mensenhandel in de EU onderdanen zijn van de EU; 

T. overwegende dat bij Richtlijn 2011/36/EU gemeenschappelijke bepalingen worden 

ingevoerd om, rekening houdend met het genderperspectief, de preventie van 

misdrijven in verband met mensenhandel te versterken en de slachtoffers ervan beter te 

beschermen; 

U. overwegende dat mensenhandel en mensensmokkel twee heel verschillende 

verschijnselen zijn, waartussen in sommige gevallen echter wel een verband kan 

bestaan; 

V. overwegende dat discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat, haatdragende taal en 

haatmisdrijven, ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat of vooroordelen op grond 

van iemands godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit, de kernwaarden van de EU en haar lidstaten bedreigen; overwegende 

dat er steeds meer haatpropaganda wordt bedreven door politieke krachten en dat er in 

brede lagen van de bevolking steeds vaker sprake is van vreemdelingenhaat en andere 

vooroordelen, onder meer via internet; overwegende dat het bestrijden van 

discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat van cruciaal belang is om eerbiediging van 

de Europese waarden van verdraagzaamheid, verscheidenheid en wederzijds respect te 

waarborgen; 

W. overwegende dat mensen bloot kunnen staan aan meervoudige en intersectionele 

discriminatie; overwegende dat bij beleid ter bestrijding van één discriminatiegrond 

rekening moet worden gehouden met de situatie van specifieke groepen die het 

slachtoffer zouden kunnen zijn van meervoudige discriminatie op gronden zoals leeftijd, 

ras, godsdienst, seksuele gerichtheid, geslacht of handicap; 

X. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een grondbeginsel van de EU is en 

dat elke vorm van discriminatie op grond van geslacht verboden is; 

Y. overwegende dat geweld tegen vrouwen een schending van de grondrechten is die alle 

lagen van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale 

positie of land van herkomst of verblijf; overwegende dat genderongelijkheid en 

genderstereotypen leiden tot een groter risico van geweld en andere vormen van 

exploitatie en de volledige participatie van vrouwen op alle terreinen van het leven 

belemmeren; 

Z. overwegende dat uit de enquête van het FRA over geweld tegen vrouwen blijkt dat in de 

EU één op de drie vrouwen boven de 15 te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld, 

één op de zes een vorm van seksueel geweld ondergaat en één op de twintig het 

slachtoffer wordt van verkrachting; 

AA. overwegende dat gendergebaseerd geweld en geweld tegen vrouwen op veel plaatsen 

nog steeds stilzwijgend getolereerd wordt en dat slachtoffers vaak geen aangifte doen 

omdat zij geen vertrouwen hebben in de autoriteiten; overwegende dat er een 

nultolerantieaanpak moet komen; 
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AB. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten onder de 

bevoegdheden van de lidstaten vallen; overwegende dat de EU niettemin kan bijdragen 

aan de bevordering van goede werkwijzen in de lidstaten; 

AC. overwegende dat de gelijke toegang van vrouwen tot gezondheidszorg, met inbegrip 

van seksuele en reproductieve gezondheidszorg, moet worden gegarandeerd, ongeacht 

hun economische situatie, handicaps of geografische situatie; 

AD. overwegende dat kinderen de toekomst van onze maatschappij zijn en dat wij 

verantwoordelijk zijn voor hun heden; overwegende dat onderwijs een van de beste 

manieren is om waarden als vrede, verdraagzaamheid, co-existentie, gelijkheid, 

rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten uit te dragen via formele, niet-

formele en informele onderwijsmethoden, overeenkomstig artikel 14 van het Handvest; 

AE. overwegende dat kinderhulplijnen, voorlichtingsdiensten en soortgelijke instrumenten 

nuttig zijn als mechanismen voor bewustmaking, raadpleging en melding met 

betrekking tot gevallen van schending van de rechten van het kind; 

AF. overwegende dat livestreaming van seksueel misbruik van kinderen inmiddels geen 

nieuwe trend meer is, maar een gevestigde werkelijkheid; overwegende dat kinderen het 

risico lopen het slachtoffer te worden van grooming op internet en benadering voor 

seksuele doeleinden, wat in de ernstigste gevallen kan uitmonden in aanranding en 

andere vormen van misbruik, en dat er niet voldoende wordt gedaan om seksueel 

misbruik van kinderen te voorkomen via voorlichtingsprogramma's, en evenmin om de 

justitiële samenwerking tussen lidstaten te versterken met het oog op de bestrijding van 

pedofielennetwerken; 

AG. overwegende dat het recht op persoonlijke levenssfeer en op bescherming van 

persoonsgegevens vooral belangrijk is wanneer het om kinderen gaat, aangezien zij de 

meest kwetsbare groep in de samenleving vormen; 

AH. overwegende dat niet-begeleide en alleenstaande kinderen overeenkomstig artikel 37 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind en het beginsel van het belang van het 

kind als algemene regel niet in detentie mogen worden gehouden en dat zij in een 

veilige omgeving moeten worden ondergebracht waar zij de nodige bescherming en 

gezondheidszorg en het nodige onderwijs krijgen; 

AI. overwegende dat de eerbiediging van de rechten van personen die tot een minderheid 

behoren tot de grondbeginselen van de EU behoort; overwegende dat de effectieve 

bescherming van minderheden versterkt moet worden; overwegende dat, in het licht van 

het toenemende populisme en extremisme, de co-existentie met en de eerbiediging van 

minderheden moeten worden bevorderd; overwegende dat minderheden bijdragen aan 

de rijkdom en diversiteit van Europa; overwegende dat de migratiecrisis geleid heeft tot 

wantrouwen en toenemende haat jegens minderheidsgroeperingen in Europa; 

AJ. overwegende dat in het verslag van het FRA van 2016 over de grondrechten wordt 

geconstateerd dat discriminatie en zigeunerhaat de doeltreffende integratie van de Roma 

nog steeds in de weg staan; overwegende dat etnische afkomst volgens de 

Eurobarometerenquête van 2015 beschouwd wordt als de voornaamste 

discriminatiegrond; 
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AK. overwegende dat Roma in Europa als individu en als groep in hun dagelijkse leven te 

maken hebben met zigeunerhaat, systematische vooroordelen, racisme, 

onverdraagzaamheid, vijandigheid, discriminatie en sociale uitsluiting; overwegende dat 

de segregatie van Romakinderen in het onderwijs in de meeste lidstaten nog steeds een 

probleem is; overwegende dat discriminatie van Roma op de arbeidsmarkt hun 

verhindert om de vicieuze cirkel van armoede beter te kunnen verbreken; 

AL. overwegende dat de artikelen 8, 9, 10, 19 en 21 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, alsook de jurisprudentie van het HvJ-EU het belang van de 

sociale grondrechten erkennen en derhalve onderstrepen dat deze rechten en met name 

de vakbondsrechten, het recht van staking, het recht van vereniging en het recht van 

vergadering evenzeer moeten worden beschermd als de andere door het Handvest 

erkende grondrechten; 

AM. overwegende dat slechts 27 % van de Europeanen het voor heel Europa geldende 

alarmnummer 112 kent en dat nog altijd niet alle mensen hiertoe toegang hebben; 

AN. overwegende dat de lidstaten verplicht zijn iedereen, dus ook LGBTI's, te beschermen 

tegen elke vorm van discriminatie en geweld; overwegende dat elke vorm van 

discriminatie en geweld op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit 

veroordeeld dient te worden; 

AO. overwegende dat alomtegenwoordige negatieve sociale houdingen en stereotypes 

volgens veldonderzoek van het FRA een grote belemmering vormen voor de aanpak 

van discriminatie en haatmisdrijven tegen LGBTI's; 

AP. overwegende dat volgens de studie van het FRA transseksuele respondenten van alle 

LGBTI-subgroepen het vaakst melding maakten van discriminatie, geweld en 

pesterijen; 

Bescherming van grondrechten en waardigheid 

1. herhaalt dat de menselijke waardigheid de onschendbare basis van alle grondrechten 

vormt en niet aan enige instrumentalisering mag worden onderworpen, maar 

geëerbiedigd en beschermd moet worden bij alle initiatieven van de EU; vraagt om 

bewustmaking van EU-burgers inzake de inherente waardigheid van alle personen, 

opdat er een meer menselijke en rechtvaardige samenleving ontstaat; 

2. veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld tegen alle mensen in de EU, 

aangezien zij een rechtstreekse schending van de menselijke waardigheid betekenen; 

3. herhaalt zijn verzoek om eerbiediging van een waardig levenseinde; benadrukt dat de 

doodstraf indruist tegen de fundamentele waarden van de EU; 

4. benadrukt dat de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden een verdragsverplichting is 

ingevolge artikel 6, lid 2, VEU; wijst erop dat dit de bescherming van de grondrechten 

in de EU zou verbeteren en verwacht dat de juridische obstakels die toetreding in de 

weg staan zo spoedig mogelijk worden weggenomen; 
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Rechtsstaat 

5. benadrukt dat mensenrechten universeel, ondeelbaar en altijd complementair zijn en dat 

er in een rijke, diverse samenleving een billijk evenwicht moet worden gevonden tussen 

de rechten van eenieder; benadrukt dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de in 

artikel 2 en in het Handvest vervatte beginselen zowel in de EU-wetgeving als in de 

nationale wetgeving volledig ten uitvoer worden gelegd; verzoekt de Commissie telkens 

een inbreukprocedure in te leiden wanneer een lidstaat het Handvest niet naleeft bij de 

tenuitvoerlegging van het EU-recht; 

6. brengt in herinnering dat de Unie in haar betrekkingen met de rest van de wereld moet 

bijdragen aan de bescherming van de grondrechten; verzoekt de EU-instellingen om 

zowel in hun buitenlandse betrekkingen als bij binnenlands beleid met externe gevolgen 

te zorgen voor een hoge mate van bescherming van deze rechten; 

7. acht het essentieel te waarborgen dat de in artikel 2 VEU opgesomde 

gemeenschappelijke Europese waarden ten volle worden geëerbiedigd in de Europese 

en de nationale wetgeving, alsook in het overheidsbeleid en bij de uitvoering ervan; is 

van mening dat het voor het behoud van de rechtsstaat noodzakelijk is dat alle 

betrokken actoren op nationaal niveau zich meer inspannen om die te eerbiedigen en te 

versterken; wijst erop dat een doeltreffend, onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel 

cruciaal is voor de rechtsstaat; 

8. merkt op dat regelmatige uitwisselingen met de EU-instellingen en tussen de lidstaten 

onderling, op basis van objectieve criteria en contextuele beoordelingen, toekomstige 

problemen met betrekking tot de rechtsstaat zouden kunnen afzwakken of voorkomen; 

verzoekt nogmaals om invoering van een EU-pact voor democratie, rechtsstaat en 

grondrechten dat zou moeten bestaan in een jaarverslag met landenspecifieke 

aanbevelingen; is van mening dat bij de opstelling van dit verslag gebruik moet worden 

gemaakt van een verscheidenheid aan bronnen, zoals de verslagen van het FRA, de 

Raad van Europa of de VN, en dat het verslag bestaande instrumenten zoals het 

justitiescorebord moet integreren en aanvullen en het mechanisme voor samenwerking 

en toetsing voor Roemenië en Bulgarije moet vervangen; 

9. acht het verheugend dat de Raad regelmatig debatten organiseert over de rechtsstaat; is 

van mening dat het EU-pact het kader voor de rechtsstaat van de Commissie en de 

rechtsstaatdialoog van de Raad moet combineren in één instrument van de Unie en dat 

de Raad zijn debat moet houden op basis van het jaarverslag met landenspecifieke 

aanbevelingen; 

10. herinnert eraan dat de grondrechten deel moeten uitmaken van de effectbeoordeling 

voor alle wetgevingsvoorstellen; 

11. onderstreept dat de vrijheid van verkeer en van verblijf van Europese burgers en hun 

familieleden, die is neergelegd in de Verdragen en wordt gewaarborgd door de richtlijn 

inzake vrij verkeer, een van de grondrechten van de Europese burgers is; 

12. erkent dat neutraliteit van de staat essentieel is voor de bescherming van de vrijheid van 

gedachte, geweten en godsdienst, waarbij alle godsdiensten en geloofsovertuigingen 

gelijk behandeld worden en de vrijheid om de godsdienst van zijn keuze te belijden en 
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om van godsdienst of overtuiging te veranderen, gewaarborgd wordt; 

13. wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting, van informatie en van de media 

fundamenteel is voor de democratie en de rechtsstaat; veroordeelt ten stelligste elke 

vorm van geweld, pressie of bedreiging tegen journalisten en media; verzoekt de 

lidstaten zich te onthouden van maatregelen die de vrijheid van media, communicatie en 

informatie inperken; verzoekt de Commissie er in het onderhandelingsproces over 

toetredingen sterker de nadruk op te leggen dat ook deze grondrechten worden 

nageleefd; 

14. herhaalt zijn verzoek aan de EU en haar lidstaten de mogelijkheid te overwegen om een 

beschermingsregeling voor klokkenluiders in het leven te roepen en waarborgen te 

bieden voor de bescherming van journalistieke bronnen; 

15. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de omstandigheden in de gevangenissen in 

sommige lidstaten die vaak gekenmerkt worden door overbevolking en mishandeling; 

onderstreept dat de rechten van gevangenen gewaarborgd moeten worden; verzoekt de 

Commissie te onderzoeken welke gevolgen gevangenissen en strafrechtelijke stelsels 

hebben voor kinderen; verzoekt de Commissie de lidstaten hierbij te steunen en een 

uitwisseling van goede praktijken tussen nationale overheden te bevorderen met 

betrekking tot verschillende modellen om de relatie tussen gedetineerde ouders en hun 

kinderen zeker te stellen; 

16. herhaalt zijn krachtige veroordeling van "verbeterde ondervragingstechnieken", die 

krachtens het internationaal recht verboden zijn en die onder meer een inbreuk vormen 

op de rechten op vrijheid, veiligheid, een humane behandeling, vrijwaring van foltering, 

het vermoeden van onschuld, een eerlijk proces, rechtsbijstand en gelijke 

rechtsbescherming; 

17. herhaalt zijn verzoek om er door middel van open en transparant onderzoek voor te 

zorgen dat verantwoording wordt afgelegd over grootschalige schendingen van de 

grondrechten, met name in het kader van het vervoer en het illegaal vasthouden van 

gevangenen;  

18. herhaalt dat corruptie een ernstige bedreiging vormt voor de democratie, de rechtsstaat 

en de grondrechten; vraagt de lidstaten en de EU-instellingen systemische corruptie te 

bestrijden, doeltreffende instrumenten in te zetten voor de bestrijding en bestraffing van 

corruptie, de besteding van zowel Europese als nationale openbare middelen regelmatig 

te toetsen en transparantie te bevorderen; 

19. verzoekt de Commissie een corruptiebestrijdingsstrategie met doeltreffende 

instrumenten vast te stellen; vraagt de lidstaten gevolg te geven aan de aanbevelingen 

van het corruptiebestrijdingsverslag van de Commissie; verzoekt hen de politionele en 

justitiële samenwerking in de strijd tegen corruptie te versterken; roept de lidstaten en 

de EU-instellingen derhalve op om de spoedige instelling van de Europese officier van 

justitie te vergemakkelijken, zodat er voldoende waarborgen voor onafhankelijkheid en 

efficiëntie worden geboden; 

Migratie, integratie en sociale inclusie 
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Integratie en sociale inclusie 

20. is van mening dat de sociale inclusie en integratie van migranten en vluchtelingen die 

internationale bescherming genieten in de samenlevingen van de gastlanden een 

dynamisch multidimensionaal proces is (met rechten en plichten), waarvan respect voor 

de waarden waarop de EU is gestoeld een integraal deel moet uitmaken, evenals de 

eerbiediging van de grondrechten van de betrokkenen; meent dat dit zowel een 

uitdaging als een kans vormt die vereist dat de zowel de vluchtelingen en migranten als 

de lidstaten, hun lokale en regionale overheden en gastgemeenschappen, die alle een 

belangrijke rol spelen, gecoördineerd optreden en hun verantwoordelijkheid nemen; 

21. verzoekt de lidstaten zo spoedig mogelijk integratiebeleid toe te passen en daarvoor 

voldoende middelen uit te trekken, en dat beleid uit te stippelen in samenwerking met 

nationale instellingen, plaatselijke overheden, scholen en ngo's, alsook met de 

migranten- en vluchtelingengemeenschappen; pleit voor meer uitwisseling van goede 

praktijken op het gebied van integratie; verzoekt om onderwijsprogramma's die 

rekening houden met regionale en lokale aspecten van de betrokken gemeenschappen; 

22. is van mening dat toegang tot onderwijs een van de fundamenten is voor van de 

integratie van vluchtelingen; benadrukt dat de beginselen van gelijke behandeling, non-

discriminatie en gelijke kansen altijd gewaarborgd moeten worden wanneer beleid en 

maatregelen voor sociale inclusie en integratie worden opgesteld en uitgevoerd; 

23. herhaalt dat interculturele en interreligieuze verdraagzaamheid bevorderd moet worden 

door middel van voortdurende inspanningen en brede dialoog waarbij alle 

maatschappelijke actoren en alle beleidsniveaus betrokken worden; 

24. verzoekt de lidstaten ernaar te streven gezinnen bij elkaar te houden, wat zal bijdragen 

tot de integratievooruitzichten op de lange termijn; verzoekt de lidstaten de richtsnoeren 

van de Commissie te volgen voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het 

recht op gezinshereniging; benadrukt dat de lidstaten alles in het werk moeten stellen 

om juridische en praktische obstakels weg te werken om tot een snellere besluitvorming 

ter zake te komen; 

Migranten en vluchtelingen 

25. neemt met bezorgdheid kennis van de incidenten in verband met schendingen van de 

grondrechten van migranten en vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU en 

herhaalt dat alle mensen recht hebben op het genieten van hun mensenrechten; herinnert 

eraan dat asiel zoeken een grondrecht is; moedigt de EU en de lidstaten ertoe aan 

voldoende middelen uit te trekken voor het creëren van veilige en legale routes voor 

asielzoekers teneinde het zakelijke model van netwerken van mensenhandelaars en -

smokkelaars te ondermijnen en velen ervan te weerhouden gevaarlijke routes te kiezen; 

herinnert eraan dat het redden van levens niet alleen een daad van solidariteit is met de 

mensen die in gevaar verkeren, maar ook een wettelijke verplichting; verzoekt de 

lidstaten en de EU-instellingen zich bij het uitvoeren van grensbewakingsacties en 

asielprocedures te houden aan het internationale en het EU-recht, alsook aan het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; wijst erop dat natuurlijke 

personen of ngo's die echt mensen in nood bijstaan niet het risico mogen lopen daarvoor 

gestraft te worden; 
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26. is ingenomen met het feit dat in de onlangs vastgestelde verordening inzake een 

Europese grens- en kustwacht (EBCG) is voorzien in een specifiek mandaat voor het 

EBCG om opsporings- en reddingsoperaties te ondersteunen en toe te zien op de in die 

verordening vervatte waarborgen inzake de grondrechten; verzoekt de lidstaten een 

passende opleiding te geven aan personen die zich beroepsmatig met asiel bezighouden 

(zoals ondervragers en tolken) om kwetsbare groepen zo snel mogelijk te identificeren, 

en asielverzoeken te behandelen overeenkomstig de richtlijn asielnormen en de 

jurisprudentie van het HvJ-EU ter zake; 

27. dringt er bij de lidstaten op aan opvangvoorzieningen te garanderen die mensen niet 

beroven van hun fundamentele recht op een waardige levensstandaard en op fysieke en 

mentale gezondheid en die in overeenstemming zijn met de bestaande grondrechten en 

asielwetgeving, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen; herinnert 

eraan dat zowel het internationaal recht als het Handvest de lidstaten verplicht om 

alternatieven voor detentie te onderzoeken; verzoekt de Commissie toe te zien op de 

tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel; verzoekt de 

lidstaten te zorgen voor de doeltreffende en vroegtijdige identificatie van asielzoekers 

met bijzondere behoeften, hun snelle toegang tot aangepaste opvangvoorzieningen en 

het toekennen van procedurele waarborgen; herinnert eraan dat het recht op 

doeltreffende toegang tot procedures een integraal deel vormt van de richtlijn 

asielprocedures, inclusief het recht op een effectieve voorziening in rechte, ook in 

strafrechtelijke procedures; verzoekt de lidstaten en de Commissie de nodige 

maatregelen te treffen om informatie te verstrekken en transparantie te verzekeren 

omtrent de detentie van migranten en asielzoekers in lidstaten; 

28. dringt er bij de Commissie op aan een herziening voor te stellen van Verordening (EG) 

nr. 862/2007, zodat hierin naar gender uitgesplitste statistische gegevens worden 

opgenomen over de werking van detentiecentra, teneinde het inzicht in en de reactie op 

de specifieke behoeften van vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren; verzoekt de EU 

en de lidstaten alomvattend beleid te ontwikkelen om een einde te maken aan alle 

vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, evenals specifieke maatregelen om 

ervoor te zorgen dat vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers worden beschermd en 

toegang hebben tot de rechter; benadrukt dat vrouwelijke migranten te maken kunnen 

krijgen met dubbele discriminatie in detentie- of opvangcentra en dat zij toegang 

moeten hebben tot producten voor de vrouwelijke hygiëne, privacy en gezondheidszorg; 

29. maakt zich zorgen over meldingen van infiltratie van de georganiseerde misdaad in het 

beheer van de middelen die voor de opvang van de migranten zijn bestemd, en vraagt de 

Commissie het gebruik van deze middelen grondig te controleren en te garanderen dat 

onregelmatigheden worden onderzocht en de verantwoordelijken daarvoor worden 

vervolgd; 

30. verzoekt de lidstaten zich te onthouden van het aanzetten tot angst en haat onder hun 

bevolking ten opzichte van migranten en asielzoekers voor politiek gewin; verzoekt de 

lidstaten derhalve positieve campagnes op te zetten om de burgers te helpen beter om te 

gaan met integratie; 

31. betreurt het dat de Commissie nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan zijn resoluties 

van 14 september 2011 over dakloosheid en 16 januari 2014 over EU-strategie tegen 
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dakloosheid, met name de paragrafen 10 en 11; benadrukt dat de redenen voor een EU-

strategie tegen dakloosheid nog steeds geldig zijn; 

Vrijheid en veiligheid 

32. is ingenomen met de initiatieven en belangrijkste acties van de Commissie om de 

veiligheidssamenwerking tussen de lidstaten te versterken en een doeltreffende EU-

reactie op terrorisme en bedreigingen van de veiligheid in de Europese Unie vast te 

stellen, en staat volledig achter maatregelen om de weg te banen naar een effectieve 

veiligheidsunie; verzoekt de lidstaten met klem volledig met elkaar samen te werken en 

de informatie-uitwisseling, onderling en met Interpol en andere betrokken EU-

agentschappen, te verbeteren; benadrukt dat het van belang is bij de strijd tegen het 

terrorisme de grondrechten te eerbiedigen; verzoekt om een evaluatie van de bestaande 

maatregelen ter bestrijding van terrorisme; 

33. benadrukt dat elk systeem voor grootschalige en willekeurige observatie door 

inlichtingendiensten een ernstige inbreuk op de grondrechten van de burgers vormt; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel in de lidstaten in verband met toezichtcapaciteiten 

van inlichtingendiensten in overeenstemming moet zijn met het Handvest en met de 

beginselen van evenredigheid en noodzaak en verzoekt de Commissie, in het besef dat 

de lidstaten exclusief bevoegd zijn op dit gebied, er nauwlettend op toe te zien dat 

dergelijke wetgevingsontwikkelingen stroken met de Verdragen, aangezien die 

mogelijkerwijs belangrijke juridische kwesties zullen oproepen; 

34. benadrukt dat een lidstaat, wanneer hij maatregelen neemt in een noodsituatie, zich 

steeds moet houden aan de Verdragen en het EVRM; wijst erop dat elke afwijking 

beperkt moet zijn tot hetgeen strikt vereist wordt door de situatie en moet stroken met 

de verplichtingen van de betrokken lidstaat uit hoofde van het internationaal recht; 

35. verzoekt alle lidstaten nogmaals ervoor te zorgen dat hun nationale wetgevingen en 

toezichtmechanismen op het gebied van inlichtingendiensten in overeenstemming zijn 

met het Handvest en het EVRM; 

36. wenst dat alle handhavingsagentschappen en -instanties die zich, ook die op lokaal en 

regionaal niveau, inzetten voor de preventie van radicalisering en terrorisme, worden 

betrokken bij deze inspanningen en dat ervoor wordt gezorgd dat zij de opleiding en 

informatie ontvangen die noodzakelijk is voor hun werk; is bezorgd over de 

toenemende vijandigheid ten opzichte van journalisten en media waarvan politieke, 

religieuze en terroristische bewegingen blijk geven; verzoekt de lidstaten journalisten en 

media passende bescherming te bieden en, met gebruikmaking van de rechtsmiddelen 

waarover zij beschikken, de nodige maatregelen te nemen tegen aanvallen op 

journalisten; 

37. benadrukt dat een gepaste behandeling van slachtoffers, met inbegrip van slachtoffers 

van terrorisme, essentieel is om hun grondrechten te waarborgen; verzoekt in dit 

verband om robuust beleid en solide mechanismen om in de individuele behoeften van 

slachtoffers te voorzien, met inbegrip van een grondige beoordeling van de uitvoering 

van de slachtofferrichtlijn (2012/29/EU) om te garanderen dat personen die het 

slachtoffer worden van misdaad in de EU een minimumpakket rechten genieten; 
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38. is van mening dat een alomvattend beleid ter voorkoming van radicalisering en van 

ronseling van burgers van de Unie door terroristische organisaties slechts succesvol kan 

zijn wanneer dit gepaard gaat met proactieve deradicaliseringsprocessen voor de lange 

termijn in de justitiële sfeer, met educatie- en integratiemaatregelen en met 

interculturele dialoog; onderstreept de noodzaak om strategieën te ontwikkelen ten 

behoeve van sociale inclusie en integratie en ter bestrijding van discriminatie die de 

toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting in de weg staat; 

39. verzoekt de Commissie de lidstaten te steunen bij hun inspanningen om radicalisering 

en gewelddadig extremisme te voorkomen, waarbij de bevordering van Europese 

waarden, verdraagzaamheid en gemeenschapsgeest zonder stigmatisering centraal 

moeten staan, en verzoekt ook de lidstaten hun inspanningen op dit gebied op te voeren; 

40. verzoekt om een consistente toepassing van de anti-discriminatiewetgeving als 

onderdeel van een strategie om radicalisering te voorkomen en deradicalisering 

mogelijk te maken van personen die zich bij extremistische organisaties hebben 

aangesloten; herinnert eraan dat uitsluiting en discriminatie van religieuze 

gemeenschappen in de Europese Unie een voedingsbodem creëren voor de toetreding 

van personen in een kwetsbare situatie tot mogelijk gewelddadige extremistische 

organisaties; 

41. is van mening dat er een Europees systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie 

moet worden opgezet om personen met een hoog radicaliseringsrisico op te sporen; 

verzoekt de EU en de lidstaten zich meer in te spannen om radicalisering te voorkomen 

door middel van onderwijs; moedigt de lidstaten ertoe aan om initiatieven op internet te 

bevorderen om de ideeën en activiteiten van radicale groeperingen te bestrijden en om 

dit aspect op te nemen in de onderwijsmodules van scholen inzake de preventie van 

risico's op internet; verzoekt de EU en de lidstaten zich meer in te spannen om de 

familieleden van personen die risico lopen bij te staan; roept op tot uitwisseling van 

goede praktijken en het ontwikkelen van tegenverhalen om extremisme, radicalisering 

en het discours dat mensen ertoe aanzet om terroristische aanslagen te organiseren en te 

plegen in Europa, tegen te gaan; benadrukt dat een nauwere grensoverschrijdende 

samenwerking tussen de bevoegde nationale en Europese autoriteiten noodzakelijk is 

voor betere uitwisseling van informatie, teneinde terreurnetwerken doeltreffender te 

bestrijden; verzoekt de lidstaten met klem de bestaande samenwerkingsinstrumenten 

volledig te benutten; verzoekt de EU en de lidstaten beproefde praktijken uit te wisselen 

op het gebied van de preventie van radicalisering van personen die risico lopen, met 

name in gevangenissen; 

42. verzoekt de Commissie en de lidstaten normen te hanteren die waarborgen dat de 

aanbevelingen van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) en de uitspraken 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) worden opgevolgd, zowel 

bij voorlopige hechtenis als bij strafrechtelijke vervolging; 

43. herhaalt de aanbevelingen aan de Commissie betreffende de herziening van het 

Europees aanhoudingsbevel, met name wat betreft de invoering van een 

evenredigheidstest en een grondrechtenexceptie; 

Mensenhandel 
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44. roept de wethandhavingsorganen van de EU op zich meer in te spannen om criminele 

netwerken van mensenhandelaren en facilitatoren op te sporen en intensiever met elkaar 

samen te werken, en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan misdrijven tegen 

kinderen; onderstreept dat diensten die met slachtoffers of mogelijke slachtoffers van 

mensenhandel in contact komen, moeten worden opgeleid zodat zij hen beter kunnen 

identificeren en hun passende bijstand kunnen bieden, en dat in deze opleidingen de 

nadruk moet worden gelegd op de eerbiediging van de grondrechten en op de behoeften 

van mensen in een bijzonder kwetsbare situatie; 

45. wijst erop dat uit het verslag van de Commissie over de vorderingen bij de bestrijding 

van mensenhandel blijkt dat nieuwe technologieën georganiseerde criminele groepen de 

mogelijkheid bieden op veel grotere schaal potentiële slachtoffers te benaderen dan ooit 

tevoren en dat veel slachtoffers van mensenhandel, vooral met het oog op seksuele en 

arbeidsuitbuiting, online worden gerekruteerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

maatregelen te treffen ter preventie en bestrijding van het gebruik van nieuwe 

technologieën als instrument om met name vrouwen en meisjes te ronselen die zo het 

slachtoffer worden van mensenhandel; 

46. benadrukt dat kinderen vanwege hun kwetsbaarheid een geliefd doelwit van 

mensenhandelaren vormen en dat het identificeren en checken van de identiteit van 

kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel een groeiend probleem vormt; 

herinnert eraan dat sommige lidstaten kinderhandel beschouwen als een aparte vorm 

van uitbuiting, terwijl andere landen kindslachtoffers gelijkstellen aan volwassenen, 

waardoor de mogelijkheid om een alomvattend inlichtingenbeeld te vormen en om de 

beste onderzoeksrespons op EU-niveau vast te stellen wordt belemmerd; wenst daarom 

dat er op basis van een gemeenschappelijke definitie van dit criminele verschijnsel 

instrumenten worden ontwikkeld om deze kinderen te kunnen volgen en dat er passende 

en doelgerichte maatregelen worden genomen om de kinderen in dit proces te 

begeleiden; 

47. wijst erop dat het aanwijzen van voogden voor niet-begeleide kinderen een belangrijke 

waarborg is dat hun belang zal prevaleren; verzoekt de lidstaten op centraal, regionaal 

en lokaal niveau maatregelen te nemen om de voogdijstelsels voor kinderen die van 

ouderlijke zorg verstoken zijn en voor niet-begeleide kinderen te versterken en die 

stelsels op te zetten overeenkomstig het Handboek voor de voogdij voor kinderen die 

ouderlijke zorg ontberen; wijst erop dat bij de toepassing van het stelsel speciale 

aandacht moet worden besteed aan begeleiders en, omwille van het belang van het kind, 

aan het niet scheiden van het kind van zijn gezin of van de niet-formele begeleiding; 

48. verzoekt de lidstaten om zich in gelijke mate in te spannen voor het identificeren, 

beschermen en bijstaan van slachtoffers van alle vormen van uitbuiting en om de sociale 

partners, de particuliere sector, de vakbonden en het maatschappelijk middenveld actief 

bij hun inspanningen te betrekken, en om de wederzijdse erkenning van beslissingen ter 

bescherming van slachtoffers in de EU te waarborgen; verzoekt de lidstaten de EU-

richtlijn tegen mensenhandel volledig en correct ten uitvoer te leggen, met name 

artikel 8 dat oproept om slachtoffers niet te vervolgen of te bestraffen, alsook de 

richtlijn betreffende bestrijding van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen, en 

spoort de lidstaten en de instellingen en organen van de EU ertoe aan hun 

samenwerking op het gebied van mensenhandel te versterken en beproefde praktijken 
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uit te wisselen, met steun van de EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel 

en binnen het kader van het EU-netwerk van nationale rapporteurs of soortgelijke 

mechanismen op het gebied van mensenhandel; 

49. verzoekt de EU en alle lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake de 

bestrijding van mensenhandel te ratificeren; benadrukt dat zowel de lidstaten als de 

betrokken EU-agentschappen, zoals Europol, ondersteund moeten worden bij hun 

inspanningen om vervolging mogelijk te maken van degenen die mensenhandel 

faciliteren; verzoekt de lidstaten ook om in hun nationale strategieën en actieplannen in 

te gaan op de vraagzijde van mensenhandel en uitbuiting; 

50. benadrukt dat onderwijs een doeltreffend middel is voor de preventie van mensenhandel 

en uitbuiting en verzoekt de lidstaten via maatregelen op centraal, regionaal en lokaal 

niveau preventieprogramma's in hun nationale leerplannen op te nemen en 

preventieprogramma's en bewustmakingsactiviteiten te bevorderen en te mainstreamen; 

51. benadrukt dat de maatregelen ter voorkoming en vermijding van de afname van door 

slachtoffers van mensenhandel geproduceerde goederen en diensten moeten worden 

aangescherpt; beklemtoont dat die maatregelen moeten worden ingebouwd in de 

Europese strategie tegen deze plaag, en dat ook het bedrijfsleven daarbij moet worden 

betrokken; 

52. roept de EU en haar lidstaten op mensenhandel voor losgeld waarbij sprake is van 

martelpraktijken aan te merken als een vorm van mensenhandel; is van oordeel dat de 

ernstig getraumatiseerde overlevenden van deze praktijken erkend moeten worden als 

slachtoffers van strafbare mensenhandel, en bescherming, zorg en ondersteuning 

moeten krijgen1; 

Bestrijding van discriminatie, vreemdelingenhaat, haatmisdrijven en haatpropaganda 

53. is bezorgd over de toename van racisme en vreemdelingenhaat in de vorm van 

afrofobie, zigeunerhaat, antisemitisme, islamofobie en negatieve sentimenten ten 

aanzien van migranten; vraagt de lidstaten de vrijheid van gedachte, geweten, 

godsdienst en overtuiging te beschermen; dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan 

om meervoudige discriminatie op te nemen in het gelijkheidsbeleid; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de werkzaamheden op het gebied van de uitwisseling van 

beproefde praktijken te intensiveren en hun samenwerking te versterken om racisme, 

vreemdelingenhaat, homofobie, transfobie en andere vormen van onverdraagzaamheid 

te bestrijden, met volledige betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en input 

van vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals het FRA; 

54. is verheugd over de resultaten van het EU-colloquium 2015 over de grondrechten en de 

aanwijzing van coördinatoren voor antisemitisme en moslimhaat; verzoekt de EU en de 

lidstaten het beleid tegen antisemitisme en islamofobie te coördineren en te versterken 

en onder meer onmiddellijk uitvoering te geven aan de belangrijkste maatregelen die 

door het grondrechtencolloquium zijn geïdentificeerd; 

                                                 
1 Deze nieuwe vorm van mensenhandel werd reeds aan de orde gesteld in de resolutie van het EP van 10 maart 

2016 over de situatie in Eritrea (Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0090). 
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55. betreurt het dat het voorstel van 2008 voor een richtlijn inzake gelijke behandeling nog 

altijd door de Raad moet worden goedgekeurd; herhaalt zijn oproep aan de Raad zo snel 

mogelijk zijn standpunt over dit voorstel te bepalen; moedigt de Commissie aan om 

concrete stappen te zetten ten aanzien van de antidiscriminatieagenda; 

56. veroordeelt de dagelijks in de EU voorkomende incidenten in verband met 

haatmisdrijven en haatpropaganda die zijn ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat 

of religieuze onverdraagzaamheid of vooroordelen jegens personen met een handicap, 

seksuele geaardheid, genderidentiteit of minderheidsstatus; betreurt de toename van 

haatpropaganda vanuit bepaalde instellingen, politieke partijen en media; verzoekt de 

EU het goede voorbeeld te geven door zich te verzetten tegen haatpropaganda binnen 

haar instellingen; 

57. is bezorgd over de toename van haatpropaganda op internet; beveelt de lidstaten aan een 

eenvoudige procedure in te voeren aan de hand waarvan burgers haatdragende inhoud 

op het internet kunnen melden; is ingenomen met de door de Commissie aangekondigde 

gedragscode voor het tegengaan van illegale haatpropaganda op internet en moedigt 

ertoe aan die code over te nemen en toe te passen en te blijven streven naar nauwere 

samenwerking met de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld; herinnert 

eraan dat de maatregelen die in dit verband worden genomen niet in strijd mogen zijn 

met de grondbeginselen betreffende de vrijheid van meningsuiting, en met name de 

persvrijheid; 

58. uit zijn bezorgdheid over het feit dat slachtoffers van haatpropaganda vaak geen 

aangifte doen vanwege ontoereikende waarborgen en dat de autoriteiten nalaten om 

haatmisdrijven in de lidstaten naar behoren te onderzoeken en de daders te veroordeeld 

te krijgen; verzoekt de lidstaten instrumenten en mechanismen te ontwikkelen en te 

verbreiden voor het rapporteren van haatmisdrijven en haatpropaganda en ervoor te 

zorgen dat elk vermeend geval van haatmisdrijf en haatpropaganda daadwerkelijk wordt 

onderzocht, vervolgd en berecht overeenkomstig nationaal recht en, indien van 

toepassing, het kaderbesluit inzake racisme en vreemdelingenhaat, de Europese en 

internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten en de desbetreffende 

jurisprudentie van het EHRM, waarbij het recht van vrije meningsuiting en van 

informatie gewaarborgd moet worden, evenals de persoonlijke levenssfeer en de 

gegevensbescherming; 

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

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

lidstaten dat alsnog te doen, en dat kaderbesluit onverkort ten uitvoer te leggen, evenals 

Richtlijn 2012/29/EU inzake slachtoffers van misdrijven; verzoekt de Commissie 

toezicht te houden op de omzetting van deze instrumenten en zo nodig 

inbreukprocedures in te leiden; neemt ter kennis dat sommige lidstaten de bescherming 

die wordt gegeven aan slachtoffers van discriminatie op basis van andere gronden, zoals 

seksuele geaardheid of genderidentiteit, bij de uitvoering van het kaderbesluit hebben 

uitgebreid; moedigt de Commissie aan om een dialoog op gang te brengen met de 

lidstaten waarvan de wetgeving geen homofobe en transfobe haatmotieven dekt, 

teneinde de resterende wetgevingslacunes wetgeving weg te werken. 

60. verzoekt de Commissie om ondersteuning van opleidingsprogramma's voor 
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rechtshandhavings- en gerechtelijke instanties, alsook voor de betrokken EU-

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

praktijken en haatmisdrijven; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de autoriteiten 

die belast zijn met het onderzoeken en vervolgen van dergelijke misdrijven over de 

praktische instrumenten en de vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om de 

strafbare feiten die onder het kaderbesluit vallen op te sporen en te behandelen en om te 

interageren en communiceren met slachtoffers; 

61. erkent dat de volle omvang van ongelijkheid in de EU nog steeds niet bekend is 

vanwege het ontbreken van door de lidstaten verzamelde vergelijkbare en uitgesplitste 

gegevens over gelijkheid; is van mening dat de verzameling van dergelijke gegevens 

door de lidstaten essentieel is voor het vaststellen van zinvol beleid ter uitvoering van 

de gelijkheidswetgeving van de EU; verzoekt de Commissie en de Raad te erkennen dat 

er betrouwbare en vergelijkbare gegevens over gelijkheid nodig zijn om discriminatie te 

kunnen meten, uitgesplitst naar discriminatiegrond, ter onderbouwing van de 

beleidsvorming; verzoekt beide instellingen om samenhangende beginselen voor het 

verzamelen van gegevens over gelijkheid vast te stellen op basis van zelfidentificatie, 

EU-gegevensbeschermingsnormen en raadpleging van de relevante gemeenschappen; 

62. verzoekt de instellingen en de lidstaten van de EU, alsmede de regionale en lokale 

overheden, de rol van interculturele en mensenrechteneducatie in de nationale 

leerplannen te versterken als middel om racisme en alle andere vormen van 

onverdraagzaamheid te voorkomen, en dringt aan op de bevordering van een sterker 

rechtenbesef; is van mening dat een volledige mensenrechteneducatie ook op gepaste 

wijze voorlichting moet omvatten over mensenrechtenschendingen in het verleden, 

institutioneel racisme en het belang van herdenken; 

63. acht het van cruciaal belang dat alle lidstaten meewerken aan nationale of internationale 

gerechtelijke onderzoeken die ten doel hebben verantwoordelijkheden vast te stellen 

voor en achter de waarheid te komen over door totalitaire regimes in de Unie gepleegde 

misdaden tegen de menselijkheid, en te zorgen voor gerechtigheid en genoegdoening 

voor de slachtoffers ervan; spoort de lidstaten aan om te zorgen voor de noodzakelijke 

opleiding van beoefenaars van juridische beroepen op dit gebied; verzoekt de 

Commissie een objectieve evaluatie te verrichten van de stand van zaken bij deze 

processen, met het oog op de bevordering van de "democratische herinnering" in alle 

lidstaten; waarschuwt ervoor dat niet-naleving van de internationale aanbevelingen 

inzake de "democratische herinnering" en de beginselen van universele rechtsmacht een 

inbreuk vormt op de grondbeginselen van de rechtsstaat; 

Vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen 

64. betreurt het dat er nog steeds geen gendergelijkheid is bereikt, dat er op veel gebieden 

geen vooruitgang wordt geboekt en dat de grondrechten van vrouwen nog steeds 

geschonden worden; veroordeelt alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes, 

zoals huiselijk geweld, eremoorden, gedwongen huwelijken, vrouwenhandel en genitale 

verminking; benadrukt dat dergelijke praktijken nooit te rechtvaardigen zijn en strafbaar 

moeten worden gesteld en bestraft moeten worden, en dat de Europese en nationale 

autoriteiten nauwer moeten gaan samenwerken, met name door beproefde praktijken uit 

te wisselen en meer en beter vergelijkbare gegevens te verzamelen over alle vormen van 
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geweld tegen vrouwen, met inbegrip van meervoudige discriminatie; meent dat allen die 

in de Unie wonen, ongeacht hun oorspronkelijke cultuur of traditie, de wet en de 

rechten en waardigheid van vrouwen moeten eerbiedigen; 

65. betreurt dat vrouwen en meisjes niet in alle lidstaten op dezelfde manier tegen geweld 

worden beschermd; benadrukt dat er nog veel verbeteringen nodig zijn om geweld tegen 

vrouwen en meisjes te bestrijden; verzoekt de EU het Verdrag van Istanbul te 

ondertekenen en te ratificeren, nu de Commissie in maart 2016 de procedure daarvoor 

heeft gestart; herinnert de lidstaten eraan dat toetreding van de EU tot het Verdrag van 

Istanbul hen niet ontslaat van de verplichting dat verdrag te ondertekenen, te ratificeren 

en uit te voeren en spoort hen aan dit te doen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 

bestaande wetgeving te evalueren en de kwestie van geweld tegen vrouwen hoog op de 

agenda te houden, aangezien gendergerelateerd geweld niet mag worden getolereerd; 

herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te dienen met 

maatregelen om het beleid van de lidstaten ter preventie van geweld tegen vrouwen en 

meisjes te bevorderen en ondersteunen; 

66. dringt bij de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten aan op meer gerichte 

bewustmakingscampagnes om geweld te voorkomen en vrouwen aan te moedigen om 

misdrijven te melden; verzoekt de lidstaten tevens passende en ontradende straffen op te 

leggen aan daders en alle slachtoffers van geweld en hun rechten onverwijld te 

beschermen en daarbij speciale aandacht te besteden aan kwetsbare groepen, 

overeenkomstig de slachtofferrichtlijn; verzoekt de lidstaten om Richtlijn 2011/99/EU 

betreffende het Europees beschermingsbevel volledig ten uitvoer te leggen, om de 

passende bescherming en ondersteuning van vrouwen en meisjes die slachtoffer worden 

van geweld te waarborgen, evenals Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel, teneinde vrouwen en meisjes te beschermen tegen 

mensenhandel, geweld en seksuele uitbuiting; benadrukt dat de slachtoffers van 

gendergerelateerd geweld naar behoren moeten worden behandeld en ondersteund, 

overeenkomstig de interne voorschriften en de internationale verplichtingen; 

67. onderstreept dat er, om gendergerelateerd geweld op een doeltreffende manier te 

bestrijden, een gedragswijziging ten opzichte van vrouwen en meisjes nodig is, verzoekt 

de lidstaten meer te doen om gendergebaseerde stereotypen die genderrollen 

reproduceren en versterken te bestrijden op de gebieden waar ze nog steeds 

standhouden; roept de Commissie op om de beste praktijken van de lidstaten voor het 

aanpakken van genderstereotypen op school te delen; verzoekt de lidstaten de 

noodzakelijke bewustmakingsacties en andere vormen van gespecialiseerde scholing 

aan te bieden aan politie- en rechtbankpersoneel en rechters om hen in staat te stellen op 

adequate wijze om te gaan met het probleem van gendergerelateerd geweld, teneinde 

nieuwe trauma's en de revictimisatie tijdens strafprocessen te voorkomen; verzoekt de 

lidstaten de autoriteiten te ondersteunen bij de doeltreffende identificatie van de 

specifieke behoeften van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en hun indien nodig 

speciale beschermingsdiensten aan te bieden, overeenkomstig de slachtofferrichtlijn; 

68. dringt er bij de lidstaten op aan te zorgen voor voldoende toevluchtsoorden voor 

slachtoffers van gendergerelateerd geweld, evenals voor gerichte en geïntegreerde 

ondersteuningsdiensten, zoals traumahulp en begeleiding; dringt er bij de Commissie en 

de lidstaten op aan om maatschappelijke organisaties die met slachtoffers van 
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gendergerelateerd geweld werken op alle mogelijke manieren te ondersteunen; 

69. dringt er bij de lidstaten op aan zich te buigen over de situatie van gehandicapte 

vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, aangezien die vaak niet kunnen 

ontsnappen aan de gewelddadige relatie; 

70. is diep verontrust over de voortdurende praktijk van genitale verminking, die een 

ernstige vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes is; vraagt de lidstaten om het 

bewustzijn van alle betrokkenen te vergroten en in hun beleid tegen genitale verminking 

de nadruk te leggen op preventie; vraagt de lidstaten bovendien om volledig met elkaar 

samen te werken om de gegevensverzameling over en het inzicht in dit fenomeen te 

verbeteren en zo de resultaten van hun inspanningen om vrouwen en meisjes te 

beschermen tegen genitale verminking te optimaliseren; 

71. veroordeelt de frequente gevallen van intimidatie en verkrachting op openbare plaatsen 

in de Europese Unie scherp en meent dat elke vrouw en elk meisje zich veilig moet 

kunnen voelen tegen elke vorm van seksuele intimidatie op elke openbare plaats; 

verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze daden naar 

behoren worden bestraft, dat de daders worden vervolgd en dat bescherming wordt 

gegeven aan de slachtoffers; vraagt de EU en de lidstaten om meer inspanningen te 

leveren om vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers, die onderweg bijzonder 

kwetsbaar zijn voor geweld, te beschermen; 

72. roept de lidstaten op om gendergelijkheid op het werk te waarborgen; betreurt dat 

vrouwen nog steeds geconfronteerd worden met discriminerende arbeidsvoorwaarden; 

vraagt aandacht voor hun geringe vertegenwoordiging in wetenschap, technologie en 

het ingenieurswezen, ondernemerschap en het besluitvormingsproces, zowel in de 

publieke als in de particuliere sector, en benadrukt dat de genderloonkloof een 

onaanvaardbare discriminatie is; verzoekt de Commissie meer te doen om de 

vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke en economische sfeer te vergroten, de 

gegevensverzameling over de participatie van vrouwen te verbeteren en 

genderongelijkheid in de media aan te pakken door de uitwisseling van beproefde 

praktijken te bevorderen; 

73. brengt in dit verband in herinnering dat gelijkheid van mannen en vrouwen uitsluitend 

kan worden bereikt door middel van een eerlijke herverdeling van betaald en onbetaald 

werk; erkent dat de handhaving van de grondrechten van vrouwen en meisjes kan 

worden gewaarborgd door middel van verdere economische, politieke en sociale 

empowerment, vertegenwoordiging en inclusie; wijst erop dat er de laatste jaren 

bewegingen tegen gendergelijkheid zijn ontstaan die zich tegen bestaande 

verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid verzetten; 

74. herinnert eraan dat armoede op hoge leeftijd in het bijzonder voor vrouwen een punt 

van zorg is vanwege de nog steeds bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen en 

de pensioenkloof waartoe die leidt; roept de lidstaten op om passende 

beleidsmaatregelen op te stellen om oudere vrouwen te ondersteunen en de structurele 

oorzaken van loonverschillen tussen mannen en vrouwen weg te werken; onderstreept 

de cruciale rol van hoogwaardige openbare diensten bij de bestrijding van armoede, met 

name armoede onder vrouwen; 



 

PE585.807v02-00 28/63 RR\1110780NL.docx 

NL 

75. wijst erop dat huishoudelijk personeel voor het merendeel uit vrouwen bestaat en vraagt 

de lidstaten om, in het spoor van Besluit 2014/51/EU van de Raad, sneller werk te 

maken van de ratificatie en implementatie van het IAO-Verdrag inzake huishoudelijk 

personeel als essentieel instrument om behoorlijke werkomstandigheden te garanderen; 

76. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen die tegemoetkomen aan de behoeften van 

moeders en vaders ten aanzien van de diverse soorten verlof, te weten 

moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof; pleit voor 

concrete maatregelen om de ouderschapsverlofrechten verder uit te breiden; neemt nota 

van het voorstel voor de invoering van zorgverlof, zoals beoogd in het stappenplan van 

de Commissie voor een nieuwe start om de uitdagingen van de combinatie werk en 

privéleven bij werkende gezinnen aan te pakken; verwacht van de Commissie dat zij 

verdere actie onderneemt nu het voorstel inzake moederschapsverlof is ingetrokken; 

77. wijst nadrukkelijk op het gevaar dat internet, sociale media en andere soorten 

technologie kunnen worden gebruikt om vrouwen te controleren, te bedreigen en te 

vernederen, en benadrukt het belang van bewustmakingscampagnes daarover; 

78. verzoekt de Commissie om met het oog op een doeltreffendere bevordering van 

gendergelijkheid gendermainstreaming in te voeren op alle gebieden van de 

beleidsvorming en in alle voorgestelde wetgeving, onder meer door middel van 

systematische genderimpactbeoordelingen als onderdeel van de beoordeling van de 

naleving van de grondrechten en als vast criterium in de dialoog met, onder andere, 

landen die kandidaat zijn voor toetreding; 

79. erkent dat de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen verband houdt met 

meerdere mensenrechten, waaronder het recht op leven, het recht om niet te worden 

blootgesteld aan foltering, het recht op gezondheid, het recht op privacy, het recht op 

onderwijs en het verbod op discriminatie; benadrukt dat de lidstaten verplicht zijn de 

rechten in verband met de seksuele en reproductieve gezondheid van alle vrouwen en 

meisjes, zonder enige dwang, discriminatie en geweld, te eerbiedigen, te beschermen en 

na te leven; benadrukt in dit verband dat personen met een handicap evenveel recht 

hebben als anderen om gebruik te kunnen maken van al hun grondrechten; 

80. verzoekt de EU en de lidstaten het grondrecht van toegang tot preventieve 

gezondheidszorg te erkennen; beklemtoont dat de Unie een belangrijke rol speelt bij het 

vergroten van het bewustzijn en het bevorderen van beproefde praktijken op dit gebied, 

ook in de context van de gezondheidsstrategie van de EU, met inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten, aangezien gezondheid een fundamenteel mensenrecht is 

dat van essentieel belang is voor de uitoefening van andere mensenrechten; herinnert er 

in dit verband aan dat samenhang en consistentie tussen het interne en het externe 

mensenrechtenbeleid van de EU van groot belang zijn; 

81. erkent dat de ontzegging van levensreddende seksuele en reproductieve 

gezondheidsdiensten, waaronder levensreddende abortussen, een ernstige schending van 

de mensenrechten inhoudt; 

82. veroordeelt alle vormen van commercieel surrogaatmoederschap; 

Kinderen 
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83. constateert met bezorgdheid dat de kinderarmoedecijfers in de EU nog steeds hoog zijn 

en dat er steeds meer minderjarigen in armoede leven; herhaalt dat investeren in het 

welzijn van kinderen en hen uit de armoede halen niet alleen een morele verplichting is, 

maar ook een sociale en economische prioriteit; moedigt de lidstaten en de EU ertoe aan 

programma's te lanceren die specifiek bedoeld zijn om het welzijn en de gezonde 

ontwikkeling van kinderen te bevorderen; verzoekt de lidstaten hun inspanningen voor 

de bestrijding van de armoede onder en sociale uitsluiting van kinderen op te voeren 

door de aanbeveling van de Commissie getiteld "Investeren in kinderen: de vicieuze 

cirkel van achterstand doorbreken" doeltreffend ten uitvoer te leggen en door middel 

van geïntegreerde strategieën om de toegang tot toereikende middelen, en daarmee tot 

betaalbare, hoogwaardige diensten, te verbeteren; verzoekt de Commissie verdere 

maatregelen te nemen om de tenuitvoerlegging van de aanbeveling te monitoren; wenst 

dat er beleidsmaatregelen en programma's worden vastgesteld om de stijgende 

onderwijsarmoede van minderjarigen te bestrijden met het oog op hun sociale inclusie; 

verzoekt de Commissie de invoering van een kindergarantie te overwegen om 

kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen te bestrijden; 

84. veroordeelt elke vorm van discriminatie van kinderen en is ingenomen met de 

vaststelling door de Raad van Europa van zijn Strategie voor de rechten van het kind 

(2016-2021), waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan de noodzaak om 

discriminatie van kinderen met een handicap en migranten-, Roma- en LGBTI-kinderen 

te bestrijden; verzoekt de Commissie en de lidstaten eensgezind op te treden om 

discriminatie van 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, zoals de Europese strategie inzake handicaps, 

het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma en het 

gelijkheids- en non-discriminatiebeleid van de EU; herhaalt dat het belangrijk is om de 

gelijke toegang tot gezondheidszorg, een waardig onderkomen en onderwijs voor 

Romakinderen te beschermen en te bevorderen; 

85. dringt er bij alle lidstaten op aan om overheidscampagnes op te zetten voor onderwijs en 

bewustmaking met betrekking tot het recht van kinderen op bescherming en voor de 

bevordering van positieve, niet-gewelddadige relaties met kinderen; 

86. veroordeelt met klem elke vorm van geweld tegen en mishandeling van kinderen op alle 

niveaus, zowel thuis als op school, op openbare plaatsen en in jeugddetentiecentra; 

roept de lidstaten op om passende maatregelen te treffen ter bescherming van kinderen 

tegen alle vormen van fysiek en psychologisch geweld, met inbegrip van lichamelijke 

en seksuele mishandeling, seksuele uitbuiting, kinderarbeid, gedwongen huwelijken, 

eremoorden, vrouwelijke geslachtsverminking en rekrutering als kindsoldaten; 

benadrukt dat het van belang is formele bepalingen op te nemen om lijfstraffen voor 

kinderen te verbieden en te bestraffen, en moedigt de Commissie aan ervoor te zorgen 

dat lidstaten meer van elkaar leren hoe pesten op school het best kan worden aangepakt, 

rekening houdend met kwetsbare groepen kinderen; 

87. verzoekt om een kinderbeschermingsstelsel in meerdere fasen dat de grondrechten van 

ieder kind volledig eerbiedigt en uitgaat van het belang van het kind; benadrukt dat dit 

stelsel niet bedoeld moet zijn om ouders en zorgverleners te bestraffen, maar een 

duidelijk signaal moet afgeven dat elke vorm van fysiek of emotioneel geweld tegen 
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kinderen onaanvaardbaar en strafbaar is, maar waarin het uit het gezin plaatsen van het 

kind een allerlaatste redmiddel is; herinnert eraan dat kinderverzorging door de staat 

altijd duurder is dan geschikte en gerichte steun aan gezinnen die in armoede leven; 

herhaalt zijn oproep aan de Commissie om een nieuwe Europese strategie voor de 

rechten van het kind voor te stellen; 

88. verzoekt om kindvriendelijke jeugdstrafrechtstelsels waarin kinderen begrijpen welke 

rechten en rol zij hebben wanneer zij als slachtoffer, getuige of vermeende dader bij een 

strafprocedure betrokken zijn; verzoekt om speciale maatregelen in zowel 

strafrechtelijke als civielrechtelijke processen om kinderen te beschermen tegen 

onnodige stress, intimidatie en revictimisatie, rekening houdend met Richtlijn (EU) 

2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde 

zijn in een strafprocedure; 

89. wenst dat het alarmnummer 116 in de hele EU 24 uur per dag en zeven dagen per week 

toegankelijk is voor kinderen en dat er geanonimiseerde chatlijnen worden gebruikt op 

internet, aangezien die veel geschikter zijn voor onder druk staande kinderen, en is van 

mening dat die lijnen als uniform systeem in de EU moeten worden ingevoerd, in de 

officiële en minderheidstalen; roept de lidstaten op om het gemeenschappelijke 

Europese nummer 116111 voor kinderhulplijnen te ondersteunen door de capaciteiten 

van alarmnummers en chatlijnen en de Europese netwerken te versterken en door 

voldoende middelen toe te wijzen; 

90. benadrukt dat de kinderen beter beschermd moeten worden in de digitale wereld, gezien 

het toenemende aantal gevallen van seksuele uitbuiting waarbij de daders internet 

gebruikten om contact te leggen, en verzoekt om meer samenwerking op dit gebied 

tussen de openbare en particuliere sector; vraagt met name deze laatste zijn deel van de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen, zich te onthouden van agressieve reclame voor 

kinderen en hen te beschermen tegen misleidende reclame; moedigt de betrokkenen aan 

goede voorbeelden van preventie- en klachtenmechanismen op sociale media op 

internet te volgen en EU-breed te implementeren; meent bovendien dat kinderen 

behoorlijk dienen te worden geïnformeerd over de potentiële gevaren van het internet, 

met name in verband met het verstrekken van persoonsgegevens online, bijvoorbeeld 

door middel van bewustmakingscampagnes en programma’s op school; benadrukt dat 

onlineprofilering van kinderen verboden moet worden; steunt het streven naar een 

ambitieus en doeltreffend resultaat van de herziening van de richtlijn audiovisuele 

mediadiensten, met name in verband met de bescherming van kinderen in de digitale 

wereld; verzoekt de lidstaten cyberpesten aan te pakken; 

91. verzoekt om een actieplan voor de bescherming van de rechten van het kind online en 

offline in de cyberruimte en herinnert eraan dat de wetshandhavingsinstanties bij hun 

strijd tegen cybercriminaliteit speciale aandacht moeten schenken aan misdrijven tegen 

kinderen; benadrukt in dit verband dat de justitiële en politiële samenwerking tussen de 

lidstaten onderling en met Europol en diens Europees Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit (EC3) moet worden versterkt om cybermisdrijven, en met name 

seksuele uitbuiting van kinderen online, te voorkomen en te bestrijden; 

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

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ten uitvoer te leggen; roept de 
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wetshandhavingsinstanties op zowel nationaal als EU-niveau op om in nieuwe 

technologieën te investeren om misdaad te bestrijden op het dark web en het deep web; 

benadrukt dat Eurojust en Europol toereikende middelen moeten krijgen om de 

identificatie van slachtoffers te verbeteren, georganiseerde netwerken van daders van 

seksueel misbruik te bestrijden en ervoor te zorgen dat online- en offlinemateriaal in 

verband met kindermisbruik sneller opgespoord, geanalyseerd en gemeld wordt; 

93. is van mening dat inclusiebeleid sterk gericht moet zijn op kinderen, aangezien kinderen 

de brug vormen naar wederzijds begrip tussen culturen en samenlevingen; 

94. herinnert eraan dat volgens het verslag van de Commissie uit 2016 over de vorderingen 

bij de bestrijding van mensenhandel minstens 15 % van de geregistreerde slachtoffers 

kinderen waren, en dringt er daarom bij de lidstaten op aan onmiddellijk actie te 

ondernemen naar aanleiding van de verklaring van Europol dat er in 2015 in de EU 

minstens 10 000 niet-begeleide vluchtelingen- en migrantenkinderen verdwenen zijn; 

roept de lidstaten en de EU-agentschappen op de grensoverschrijdende samenwerking, 

de informatie-uitwisseling en het gezamenlijk onderzoek op te voeren om kinderhandel 

en grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, seksueel misbruik en andere 

vormen van uitbuiting te bestrijden en kinderen te beschermen; roept de lidstaten en de 

EU-agentschappen op om sneller gekwalificeerde voogden voor niet-begeleide kinderen 

aan te wijzen en te garanderen dat er altijd rekening wordt gehouden met het belang van 

het kind; roept de lidstaten op om kinderen op een kindvriendelijke manier te registreren 

en identificeren en te voorkomen dat zij verdwijnen door ervoor te zorgen dat zij in de 

nationale kinderbeschermingssystemen worden opgenomen; beveelt aan om de 

bestaande instrumenten voor vermiste kinderen te versterken, met inbegrip van de 

Europese alarmnummers voor vermiste kinderen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de deskundigheid van het FRA optimaal te benutten om de bescherming van 

kinderen en kwetsbare groepen in de huidige migratieomstandigheden te verbeteren, in 

het bijzonder op hotspots; herinnert eraan dat de rechten en het belang van het kind in al 

het beleid en alle maatregelen van de EU, ook op het gebied van migratie en asiel, in 

aanmerking genomen en beoordeeld moeten worden; 

95. spoort de lidstaten aan om speciale aandacht te schenken aan programma's ter 

voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten en om beproefde praktijken op dit gebied te 

testen en te delen; 

Rechten van minderheden 

96. benadrukt dat minderheden die al eeuwenlang samenleven met of bestaan naast 

meerderheidsculturen in Europa toch nog steeds gediscrimineerd worden in de EU; 

meent dat dit probleem kan worden opgelost door minimumnormen vast te stellen voor 

de bescherming van de rechten van minderheden en door onderwijs over culturele 

diversiteit en tolerantie, aangezien de instandhouding van het Europees cultureel 

erfgoed meerwaarde geeft aan verscheidenheid; 

97. benadrukt dat minderheidsgemeenschappen specifieke behoeften hebben en dat hun 

volledige gelijkheid moet worden bevorderd op alle gebieden van het economische, 

sociale, politieke en culturele leven; benadrukt dat het van essentieel belang is dat de 

grondrechten en de fundamentele vrijheden van personen die tot een minderheid 
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behoren worden geëerbiedigd en bevorderd; 

98. vindt het zorgwekkend dat deze groepen belemmeringen ondervinden om hun rechten te 

doen gelden op eigendom, op de toegang tot de rechter en andere openbare diensten, en 

op onderwijs en sociale en gezondheidsdiensten, alsook op hun culturele rechten, die 

alle beknot kunnen worden; dringt er bij de lidstaten op aan dat zij actie ondernemen om 

te voorkomen dat administratieve of wettelijke obstakels de taalkundige diversiteit op 

Europees en nationaal niveau in de weg kunnen staan; 

99. verzoekt de Commissie met klem een beleidsnorm vast te stellen voor de bescherming 

van minderheden, aangezien de bescherming van deze groepen voor zowel de 

kandidaatlanden als de lidstaten tot de criteria van Kopenhagen behoort; verzoekt de 

lidstaten ervoor te zorgen dat hun rechtsstelsels waarborgen dat personen die tot een 

minderheid behoren niet worden gediscrimineerd en gerichte beschermingsmaatregelen 

te nemen en uit te voeren op basis van internationale normen ter zake; 

100. dringt bij de lidstaten aan op uitwisseling van goede praktijken en op toepassing van 

beproefde oplossingen bij de aanpak van de problemen van minderheden in de gehele 

Europese Unie; wijst op de belangrijke rol die regionale en lokale autoriteiten in de EU 

kunnen vervullen als het gaat om de bescherming van minderheden, en is van mening 

dat bestuurlijke reorganisaties geen negatieve gevolgen mogen hebben voor die 

groepen; 

101. verzoekt het FRA te blijven rapporteren over discriminatie op grond van het behoren tot 

een minderheid en daarover gegevens te blijven verzamelen; 

102. moedigt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan aan om onverwijld het 

Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van nationale 

minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden 

te ratificeren; herinnert ook aan de noodzaak om de beginselen die in het kader van de 

OVSE zijn ontwikkeld ten uitvoer te leggen; 

103. dringt er bij de lidstaten op aan om serieus rekening te houden met het perspectief van 

de rechten van minderheden, het recht op het gebruiken van een minderheidstaal te 

waarborgen en de taaldiversiteit in de Unie te beschermen; verzoekt de Commissie om 

versterking van haar plan om het lesgeven in en gebruiken van regionale talen te 

bevorderen als mogelijke manier om taaldiscriminatie in de EU aan te pakken; 

104. verzoekt de EU Resolutie 1985(2014) van de Parlementaire Vergadering van de Raad 

van Europa inzake de situatie en de rechten van nationale minderheden in Europa ten 

uitvoer te leggen, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; benadrukt 

dat alle noodlijnen en officiële hulplijnen in de lidstaten niet alleen in de officiële talen 

van het land toegankelijk moeten zijn, maar ook, via doorverbinding van oproepen, in 

de minderheidstalen van de betrokken lidstaat en de hoofdtalen van de EU; 

Rechten van personen met een handicap 

105. is ingenomen met de slotopmerkingen over de vorderingen van de EU bij de 

tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap (CRPD) en verzoekt de Commissie en de lidstaten deze aanbevelingen zo snel 
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mogelijk te benutten als mogelijkheid om het goede voorbeeld te geven door effectieve 

en grondige toepassing te waarborgen; 

106. benadrukt dat personen met een handicap overeenkomstig het CRPD evenveel recht 

hebben als anderen op het genot van hun grondrechten, met inbegrip van het recht op 

onvervreemdbare waardigheid, gezondheid en gezin, zelfstandig leven, autonomie en 

volledige maatschappelijke integratie, op toegang tot de rechter en tot goederen en 

diensten, op stemrecht en consumentenrechten; verzoekt de EU en haar lidstaten 

passende maatregelen te nemen om te waarborgen dat alle personen met een handicap 

alle in de Verdragen en de EU-wetgeving verankerde rechten kunnen genieten; wijst 

erop dat een op mensenrechten gebaseerde benadering van handicaps nog steeds niet 

volledig geaccepteerd is, waardoor er in de Unie nog altijd sprake is van discriminatie 

van personen met een handicap, en dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan zich 

meer in te spannen om hun rechtskaders af te stemmen op de bepalingen van het CRPD 

en personen met een handicap daadwerkelijk te integreren in de samenleving; 

107. verzoekt de lidstaten strategieën vast te stellen om personen met een handicap 

daadwerkelijk toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen; betreurt dat sommige EU-

fondsen die beschikbaar zijn voor de integratie van personen met een handicap nog 

steeds niet volledig voor dat doel worden gebruikt; roept de Commissie op om het 

gebruik van de fondsen op de voet te volgen en waar nodig actie te ondernemen; 

108. herinnert eraan dat personen met een intellectuele of psychosociale handicap bijzondere 

moeilijkheden ondervinden bij de vervulling van hun grondrechten en verzoekt de 

lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten meer te doen om hun autonomie te 

bevorderen en ervoor te zorgen dat zij op voet van gelijkheid met anderen deel 

uitmaken van de samenleving; 

109. wijst erop dat vrouwen en kinderen met een handicap op buitensporig veel gebieden 

mensenrechtenschendingen ervaren, bijvoorbeeld doordat hun de toegang tot 

basisdiensten als onderwijs en gezondheidszorg wordt ontzegd of dat zij in instellingen 

worden geplaatst die ver van hun familie en gemeenschap gelegen zijn, en dat zij een 

groter risico lopen het slachtoffer te worden van geweld, seksueel misbruik, uitbuiting 

en andere vormen van slechte behandeling; benadrukt de noodzaak van een omvattend, 

genderbewust beleidsoptreden van de EU, de lidstaten en regionale en lokale 

autoriteiten om te waarborgen dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, in 

combinatie met het CRPD, onverkort wordt toegepast; 

110. verzoekt de EU en haar lidstaten ondersteunende diensten te ontwikkelen voor kinderen 

met een handicap en hun gezin in hun plaatselijke gemeenschappen, om de-

institutionalisering te bevorderen en hun een inclusief onderwijsstelsel te garanderen; 

111. verzoekt de lidstaten met klem ervoor te zorgen dat het alarmnummer 112 volledig 

toegankelijk is voor personen met een handicap en dat de bekendheid van het nummer 

door middel van voorlichtingscampagnes wordt vergroot; 

112. verzoekt de EU, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten de overeenkomstig 

artikel 33, lid 2, van het CRPD vastgestelde toezichtskaders te voorzien van meer 

financiële en personele middelen om hun taken uit te voeren, en hun onafhankelijkheid 

te waarborgen door ervoor te zorgen dat hun samenstelling en werking in 
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overeenstemming zijn met de beginselen van Parijs betreffende het functioneren van 

nationale mensenrechteninstellingen; 

113. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten te waarborgen dat personen 

met een handicap daadwerkelijk kunnen deelnemen aan het openbare leven en daar 

vrijheid van meningsuiting genieten; wijst erop dat er ter ondersteuning van deze 

inspanningen moet worden voorzien in ondertiteling, vertolking in gebarentaal, 

documenten in brailleschrift en gemakkelijk leesbare formaten; verzoekt de lidstaten 

vluchtelingen met een handicap toegankelijke oplossingen te bieden; benadrukt de 

bijzondere risico's voor vluchtelingen, migranten en asielzoekers met een handicap, die 

geen toegang tot informatie en communicatie in een voor hen toegankelijke vorm 

hebben en wellicht worden vastgehouden in omstandigheden waar passende steun en 

redelijke huisvesting ontbreken; 

Ouderen 

114. wijst erop dat actief ouder worden en solidariteit tussen generaties belangrijke kwesties 

zijn, aangezien het gaat om één van de meest ingrijpende economische en sociale 

transformaties waarmee ontwikkelde landen te maken hebben, en dat ten aanzien van 

die kwesties verbetering kan worden bereikt door een op mensenrechten gebaseerde 

aanpak; verzoekt de lidstaten een bredere en actievere participatie van ouderen op de 

arbeidsmarkt te stimuleren door middel van sociale en economische initiatieven om 

sociale exclusie te bestrijden, en ouderen een vlotte toegang tot gezondheidsdiensten te 

bieden; 

115. benadrukt dat discriminatie op grond van leeftijd veel voorkomt in de huidige 

samenlevingen en vaak gepaard gaat met andere vormen van discriminatie, zoals 

discriminatie op grond van ras en etniciteit, godsdienst, handicap, gezondheid of 

sociaal-economische situatie, genderidentiteit of seksuele gerichtheid; verzoekt de 

lidstaten maatregelen te treffen om ouderen weer te integreren in het 

gemeenschapsleven, teneinde hun isolement te doorbreken; 

116. roept de EU en de lidstaten op een actieve rol te spelen in de open werkgroep van de 

VN over vergrijzing en meer te doen om de rechten van ouderen te beschermen; 

Rechten van Roma 

117. wijst erop dat mensen die tot de Roma-minderheid behoren het recht van vrij verkeer 

genieten en verzoekt de lidstaten en regionale en lokale autoriteiten dat recht in stand te 

houden en geen plannen te maken voor vestigingsbeleid om etnische redenen; is 

bezorgd dat personen die tot de Roma-minderheid behoren in tal van lidstaten 

onevenredig vaak met gedwongen uitzetting worden geconfronteerd; 

118. betreurt dat de Roma nog steeds zigeunerhaat en stelselmatig en institutioneel racisme 

ondervinden en herinnert eraan dat de discriminatie van Roma op het gebied van arbeid, 

huisvesting, onderwijs, gezondheid, toegang tot de rechter of op andere gebieden 

onaanvaardbaar is en schadelijk voor de EU-samenleving; verzoekt de lidstaten en de 

regionale en lokale autoriteiten dan ook om in het licht van het verslag van de 

Commissie over de uitvoering van het EU-kader voor de nationale strategieën voor 

integratie van de Roma 2015 hun eigen strategieën ten aanzien van Roma snel en 
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volledig ten uitvoer te leggen en specifieke maatregelen te nemen om 

rassendiscriminatie van Roma te bestrijden overeenkomstig de voorschriften van de 

richtlijn inzake rassengelijkheid en het EVRM, en zigeunerhaat te bestrijden 

overeenkomstig het kaderbesluit inzake racisme en vreemdelingenhaat; 

119. wijst op de jurisprudentie van het HvJ-EU, waarin bevestigd wordt dat het in Richtlijn 

2000/43/EG bedoelde beginsel van gelijke behandeling van toepassing is op personen 

"die weliswaar zelf niet behoren tot het betrokken ras of de betrokken etnische groep, 

maar op een van die gronden ongunstiger behandeld of bijzonder benadeeld worden"; 

120. verzoekt de Commissie om mainstreaming van het toezicht op discriminerende 

praktijken op alle gebieden, en met name op het vlak van onderwijs, arbeid, huisvesting 

en gezondheidszorg, waarbij er in het bijzonder op moet worden toegezien dat alle 

programma's ten uitvoer worden gelegd op een wijze die de kloof tussen Roma en niet-

Roma verkleint; verzoekt de Commissie tevens om actie te ondernemen tegen lidstaten 

die geïnstitutionaliseerde discriminatie en segregatie toestaan; 

121. veroordeelt de segregatie van Roma-kinderen op scholen, die uitermate negatieve 

gevolgen heeft voor de toekomstperspectieven van die kinderen; steunt het optreden van 

de Commissie tegen dergelijke praktijken door middel van inbreukprocedures en 

verzoekt de lidstaten doeltreffende maatregelen te nemen om segregatie op school tegen 

te gaan en plannen voor integratiemaatregelen voor Roma-kinderen uit te werken; 

122. verzoekt de lidstaten en de Commissie hun strategieën ten behoeve van de integratie van 

Roma en arme gemeenschappen te versterken door die zo uit te breiden dat 80 miljoen 

burgers kunnen worden bereikt; verzoekt ook om versterking van de taskforce van de 

Commissie voor de Roma en van de nationale contactpunten, om de ontwikkeling van 

regionale en lokale contactpunten en regionale Roma-platforms en om de 

totstandbrenging van een online beleidsforum, dat in samenwerking met het Europese 

Roma-platform wordt opgezet; verzoekt het FRA om gegevens over de situatie van de 

Roma te blijven verzamelen en een "dashboard" met indicatoren voor de inclusie van de 

Roma te ontwikkelen en voor te stellen, zodat de voortgang op dit gebied kan worden 

gevolgd; roept de lidstaten op om 2 augustus uit te roepen tot Europese herdenkingsdag 

van de Roma-holocaust; 

LGBTI-rechten 

123. veroordeelt elke vorm van discriminatie en geweld op grond van seksuele gerichtheid 

en genderidentiteit; moedigt de Commissie aan om een agenda op te stellen die, met 

inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten, gelijke rechten en kansen voor alle 

burgers garandeert, en toe te zien op een goede omzetting en tenuitvoerlegging van EU-

wetgeving met betrekking tot LGBTI's; is in dit verband ingenomen met de lijst van 

maatregelen die de Commissie heeft opgesteld om de gelijkheid van LGBTI's te 

bevorderen, zoals de door haar gelanceerde communicatiecampagne om stereotypering 

te bestrijden en de sociale aanvaarding van LGBTI's te verbeteren; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan om nauw samen te werken met maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten voor de rechten van LGBTI's; merkt op dat uit 

veldwerkonderzoek van het FRA blijkt dat ambtenaren de EU-wetgeving en het EU-

beleid zien als belangrijke drijvende krachten achter de nationale inspanningen om de 

gelijkheid van LGBTI's te bevorderen; 



 

PE585.807v02-00 36/63 RR\1110780NL.docx 

NL 

124. betreurt dat LGBTI's te maken hebben met intimidatie en pesterijen die al op school 

beginnen, en dat zij gediscrimineerd worden in diverse aspecten van hun leven, onder 

meer op de werkplek; roept de lidstaten op om extra aandacht te besteden aan 

homofobie in de sport, aan jonge LGBTI's en aan pesten op school; spoort de EU-

lidstaten aan om vakbonden en werkgeversorganisaties te steunen bij hun inspanningen 

om diversiteits- en non-discriminatiebeleid met een focus op LGBTI's vast te stellen; 

125. herinnert aan de jurisprudentie van het HvJ-EU met betrekking tot de rechten van 

LGBTI's; is ingenomen met het feit dat steeds meer lidstaten maatregelen nemen om de 

rechten van LGBTI's te bevorderen en beter te beschermen en nieuwe 

gendererkenningsprocedures hebben ingevoerd met betrekking tot de grondrechten van 

deze personen; verzoekt de Commissie en haar agentschappen gegevens te verzamelen 

over mensenrechtenschendingen waarmee LGBTI's geconfronteerd worden en met de 

lidstaten beproefde praktijken te delen op het vlak van de bescherming van hun 

grondrechten, en moedigt de lidstaten aan LGBTI's volledig te informeren over hun 

rechten en beproefde parktijken op dit gebied uit te wisselen; veroordeelt medische 

praktijken die in strijd zijn met de grondrechten van trans- en interseksuelen; 

126. is van mening dat de grondrechten van LGBTI's beter worden beschermd als zij toegang 

hebben tot wettelijke instellingen zoals samenwoning, geregistreerd partnerschap en 

huwelijk; verheugt zich over het feit dat dit momenteel in 18 lidstaten mogelijk is, en 

vraagt de andere lidstaten te overwegen het voorbeeld van deze landen te volgen; 

127. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor de volledige wederzijdse 

erkenning van de rechtskracht en het vrije verkeer in de hele EU van alle documenten 

van de burgerlijke stand van alle personen, koppels en gezinnen (zoals documenten 

inzake huwelijk, geregistreerde partnerschappen, wettelijke geslachtsveranderingen, en 

adoptie- en geboortecertificaten), met inbegrip van wettelijke geslachtserkenning, om 

discriminerende wettelijke en administratieve belemmeringen weg te nemen waar 

burgers op stuiten bij het uitoefenen van hun recht op vrij verkeer; 

Burgerschap 

128. wijst met grote bezorgdheid op het groeiende euroscepticisme en de steeds frequentere 

gewelddadige politieke gezichtspunten, en verzoekt de EU en haar lidstaten daarom de 

participatie van burgers - met name jongeren en maatschappelijke organisaties - in EU-

aangelegenheden te versterken, zodat de Europeanen langs de democratische weg uiting 

kunnen geven aan hun zorgen en hun mening kenbaar kunnen maken; 

129. acht het noodzakelijk de administratieve lasten die verbonden zijn aan de deelname aan 

het openbare leven te verlichten en e-governance in de hele EU te bevorderen, en wenst 

dat mechanismen zoals het burgerinitiatief doeltreffender worden gemaakt; 

130. moedigt de ontwikkeling van elektronische raadplegingen als middel voor rechtstreekse 

burgerparticipatie aan, zodat er kennis kan worden verzameld over wat de burgers van 

de regering en de overheid verwachten; acht het noodzakelijk procedurele 

belemmeringen en taalbarrières weg te nemen die een ontmoedigend effect hebben op 

de burgerparticipatie in de besluitvormingsprocessen van overheidsinstellingen op alle 

bestuurlijke niveaus; benadrukt de noodzaak van volledige transparantie, niet alleen van 

de institutionele besluitvormingsprocessen, maar ook bij de monitoring van de wijze 
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waarop kwesties in verband met door de overheid geboden diensten worden behandeld; 

benadrukt dat het aanbieden van die diensten via toegankelijke digitale media moet 

worden gestimuleerd; wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is het Handvest meer 

bekendheid te geven; 

131.  wijst erop dat maatschappelijke organisaties, met inbegrip van vrijwilligers- en 

jeugdwerk en religieuze organisaties, een belangrijke rol spelen in de maatschappelijke 

en burgerparticipatie en verzoekt de EU, de lidstaten en regionale en lokale autoriteiten 

het werk van die organisaties te steunen en te promoten; roept de lidstaten en de EU op 

om de vrijheid van vergadering en vereniging als verankerd in het Handvest te 

handhaven; 

132. meent dat burgerschapsvorming en interculturele dialoog ervoor zorgen dat burgers het 

belang van maatschappelijke en politieke participatie beter inzien, terwijl 

mensenrechteneducatie ertoe bijdraagt dat zij zich meer bewust worden van hun rechten 

en meer respect hebben voor de rechten van anderen; verzoekt de lidstaten nationale 

actieplannen voor grondrechteneducatie op te stellen, waarin ook de bijdrage van de EU 

aan de ontwikkeling van het kader voor de grondrechten wordt belicht, en uitvoering te 

geven aan het Handvest van de Raad van Europa over Educatie voor Democratisch 

Burgerschap en Mensenrechteneducatie; dringt er bij de regionale en lokale autoriteiten 

op aan om actief deel te nemen aan bovengenoemde activiteiten; 

133. stelt met bezorgdheid vast dat er nog steeds inspanningen nodig zijn om de streefdoelen 

van de Europa 2020-strategie inzake armoede en sociale uitsluiting te halen; verzoekt de 

lidstaten de juiste beleidskoers te vinden, onder meer inzake activering naar werk en 

toegang tot hoogwaardige diensten en onderwijs; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

met klem ervoor te zorgen dat hun sociaal en werkgelegenheidsbeleid niet discrimineert 

op grond van de omvang en de samenstelling van huishoudens; 

Digitale rechten 

134. herinnert eraan dat iedereen recht heeft op een persoonlijke levenssfeer en op 

bescherming van op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, alsook op 

toegang tot gegevens die over hem of haar verzameld zijn en op rectificatie van die 

gegevens; benadrukt dat iedereen het recht heeft zelf te beslissen hoe zijn of haar 

persoonsgegevens behandeld worden, met name het exclusieve beschikkingsrecht met 

betrekking tot het gebruik en het doorgeven van die persoonsgegevens; benadrukt dat de 

Commissie en de lidstaten maatregelen moeten treffen om iedere burger is staat te 

stellen om, met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting en informatie en 

overeenkomstig de desbetreffende wetgeving en jurisprudentie, inhoud te laten 

verwijderen die schadelijk zou kunnen zijn voor zijn of haar waardigheid of goede 

naam; is van mening dat volgens de nationale en de EU-wetgeving eenieder het recht 

heeft te beslissen welke gegevens beschikbaar worden gemaakt, het recht heeft 

persoonsgegevens te laten verwijderen en het recht heeft te worden vergeten, indien er 

geen specifiek openbaar belang in het geding is; 

135. betreurt dat burgers onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten en van de 

rechtsmiddelen waarover zij beschikken; is van mening dat het van cruciaal belang is 

dat burgers, en in het bijzonder kinderen, bekend zijn met het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens, ook in de cyberruimte, en met de gevaren die zij 
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kunnen lopen, vooral gezien de snelle technologische ontwikkelingen en het 

toenemende aantal cyberaanvallen; verzoekt de lidstaten meer toe doen om de 

geletterdheid op het gebied van de nieuwe media te bevorderen en dat tot een integraal 

deel van de leerplannen van scholen te maken; verzoekt de lidstaten maatregelen te 

nemen tegen cyberpesten, met name wanneer het gaat om specifieke groepen kinderen; 

136. wijst erop dat iedereen het recht heeft om, in overeenstemming met de wetgeving en 

jurisprudentie ter zake, op het internet zijn of haar mening vrij te uiten en te 

verspreiden; benadrukt dat niemand mag worden benadeeld omdat hij of zij geen 

gebruik maakt van digitale diensten; verzoekt de Commissie een vervolg te geven aan 

de conclusies van de openbare raadpleging over de EU-richtlijn betreffende 

audiovisuele diensten en die richtlijn zo nodig te herzien, met name ten aanzien van 

kwesties in verband met grondrechten; 

137. herinnert eraan dat rekening moet worden gehouden met de mogelijke gevolgen van 

bepaalde nieuwe technologieën – zoals drones – voor de grondrechten en meer bepaald 

voor het recht op persoonlijke levenssfeer; vestigt eveneens de aandacht op de 

implicaties van wijdverbreid internetgebruik voor de grondrechten, met name met 

betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en de bestrijding van 

cyberpesten of van mensenhandel, met name voor seksuele en arbeidsuitbuiting; 

138. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Parlementaire Vergadering van de 

Raad van Europa. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

(2016/2009(INI)) 

Rapporteur voor advies: Cristian Dan Preda 

 

 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat "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 EU stoelt, zoals bepaald in artikel 

2 VEU; onderstreept dat het uitermate belangrijk is dat deze waarden ten volle 

geëerbiedigd, versterkt en bevorderd worden, zowel op het niveau van de Unie als van de 

lidstaten; herinnert eraan dat de mensenrechten universeel en ondeelbaar zijn; 

2. meent dat de conclusies en adviezen van het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, en de rechtspraak van het Hof van Justitie een goede basis vormen voor de 

interpretatie van artikel 2 VWEU en de reikwijdte van de rechten die zijn neergelegd in 

het Handvest van de grondrechten; 

3. merkt de in de Verdragen vastgelegde plicht op om toe te treden tot het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); 

benadrukt het feit dat de verdragen erkennen dat de grondrechten, zoals zij worden 

gewaarborgd door het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele 

tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen deel uitmaken van het 

recht van de Unie; 

4. benadrukt dat, indien sprake is van een systematische bedreiging van de rechtsstaat, de 

procedures uit hoofde van artikel 7 en het EU-kader voor de rechtsstaat in werking gesteld 

moeten worden, om te voorzien in rechtsmiddelen; acht het van belang dat de EU en haar 
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lidstaten tot een nieuwe consensus komen ten aanzien van de eerbiediging van democratie, 

de rechtsstaat en de grondrechten, met het oog op waarborging van de eerbiediging door 

Europese burgers en voorkoming van iedere vorm van ondermijning van deze waarden; 

meent dat het in twijfel trekken van de rechtsstaat op welke manier dan ook een kritische 

grens is die een democratisch land niet kan en niet mag overschrijden; 

5. onderstreept hoe belangrijk het is erop toe te zien dat het Handvest van de grondrechten in 

het gehele wetgevingsproces ten volle geëerbiedigd wordt; is in dit verband ingenomen 

met het akkoord "Beter wetgeven" en vraagt aandacht voor de grote rol van omvattende 

effectbeoordelingen, alsook van nauwe samenwerking tussen de EU-instellingen en de 

lidstaten; herinnert eraan dat een effectieve en accurate tenuitvoerlegging van EU-recht 

cruciaal is om de waarden van de Unie te kunnen beschermen, en dat deze bescherming 

essentieel is voor de geloofwaardigheid van de EU als geheel; 

6. wijst erop dat beleid inzake veiligheid en rechtvaardigheid de bescherming van vrijheid en 

grondrechten als doel heeft; benadrukt derhalve dat wetgeving en beleidsvorming op dit 

gebied in overeenstemming moeten zijn met het Handvest van de grondrechten; 

7. is van mening dat meer inspanningen geleverd moeten worden voor een consistente en 

uniforme tenuitvoerlegging van het Handvest, met inbegrip van maatregelen met het oog 

op bewustwording van rechtsbeoefenaars en het grote publiek, om te waarborgen dat de 

rechtsstaat en de grondrechten van Europese burgers gewaarborgd en bevorderd worden, 

en benadrukt dat de Europese instellingen bij deze werkzaamheden een voortrekkersrol 

moeten vervullen; wijst erop dat grote inspanningen geleverd moeten worden met het oog 

op een betere bescherming van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging 

en vergadering en de vrijheid van de media, alsook om de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht te waarborgen; 

8. stemt ermee in dat de Commissie voor het eerst het nieuwe kader voor de rechtsstaat in 

werking heeft gesteld; beveelt aan de werking en de resultaten van het kader grondig te 

evalueren met het oog op een grotere effectiviteit; 

9. neemt kennis van de eerste twee door de Raad georganiseerde dialogen over de 

rechtsstaat; ziet uit naar de verwachte evaluatie van dit mechanisme, die de relevantie 

ervan moet verhogen en ervoor moet zorgen dat het mechanisme de andere EU-

instrumenten voor de rechtsstaat beter aanvult; 

10. verlangt dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten de opdracht krijgt een 

tweejaarlijks verslag op te stellen over de mate waarin de meest behoeftige burgers van 

Europa toegang hebben tot alle grondrechten, zoals uiteengezet in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

11. benadrukt dat de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) een bijdrage levert aan het 

waarborgen van de rechten van de mens en de grondrechten van de burgers van de Unie 

en de lidstaten; herhaalt naar aanleiding van advies 2/13 van het Europees Hof van Justitie 

met nadruk zijn verzoek aan de Commissie om te bepalen welke stappen gezet moeten 

worden zodat de Europese Unie kan toetreden tot het EVRM, overeenkomstig artikel 6, 

lid 2, VEU; 
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12. onderstreept dat de procedure uit hoofde van artikel 7 VEU een laatste redmiddel is en dat 

het volledige potentieel van deze procedure nauwelijks benut kan worden aangezien in de 

Europese Raad unanimiteit vereist is; vestigt in dit verband de aandacht op zijn resolutie 

over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 

grondrechten; wijst andermaal op zijn aanbeveling tot oprichting van een omvattend 

Uniemechanisme waarmee de naleving van de grondrechten en de eerbiediging van de 

rechtsstaat in de lidstaten doeltreffend gecontroleerd kunnen worden; adviseert 

preventieve en corrigerende elementen op te nemen in een EU-Pact voor democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten (EU-Pact voor DGR), en wijst op het voorstel voor een 

jaarlijks Europees DGR-verslag, dat wordt opgesteld aan de hand van verscheidene 

bronnen en dat de basis moet vormen voor het voorkomen en corrigeren van eventuele 

inbreuken op de waarden van de Unie; 

13. verlangt dat uitvoerig gedebatteerd wordt over de taken en activiteiten van het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten; onderstreept hoe belangrijk de werkzaamheden 

van het Bureau zijn bij het verstrekken van expertise aan de EU-instellingen en de 

lidstaten, en onderkent dat het Bureau er in hoge mate toe heeft bijgedragen dat een breder 

besef is ontstaan van eerbiediging van de grondrechten in de Unie. 
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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de uitbanning 

van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), 

A. overwegende dat gezinshereniging een grondrecht is dat evenwel stelselmatig wordt 

tegengehouden en zelfs geschonden, en dat vrouwen en kinderen de eerste slachtoffers 

zijn van de ontzegging of vertraging van dit recht; 

B. overwegende dat de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie discriminatie op grond van geslacht verbieden; overwegende dat de EU 

zich ertoe heeft verplicht gendergelijkheid te bevorderen en bij al haar handelen 

gendermainstreaming te waarborgen; 

C. overwegende dat Roma-vrouwen vaak blootgesteld zijn aan meervoudige en 

intersectionele discriminatie op basis van geslacht en etnische afstamming en beperkte 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en het 

besluitvormingsproces; overwegende dat discriminatie zich in de reguliere maatschappij 

kan voordoen, tegen de achtergrond van het groeiende racisme tegenover Roma, maar ook 

binnen de gemeenschappen waartoe deze vrouwen behoren, op grond van hun geslacht; 

D. overwegende dat geweld tegen vrouwen een schending van de fundamentele rechten is die 

alle lagen van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale 

positie of land van herkomst of verblijf; overwegende dat genderongelijkheid en 

genderstereotypen leiden tot een groter risico van geweld en andere vormen van 
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exploitatie en de volledige participatie van vrouwen op alle terreinen van het 

maatschappelijk leven belemmeren; 

E. overwegende dat vrouwen nog steeds te maken hebben met talloze vormen van 

discriminatie in de EU en nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op alle niveaus van 

besluitvorming; 

F. overwegende dat mensenhandel een grove schending vormt van de mensenrechten, de 

menselijke waardigheid en de basisbeginselen van recht en democratie; overwegende dat 

mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting nog steeds de meest voorkomende vorm 

van mensenhandel is; overwegende dat 76 % van de geregistreerde slachtoffers in de EU 

vrouwen zijn; 

G. overwegende dat uit het LGBT-onderzoek van de EU blijkt dat lesbische, biseksuele en 

transgender-personen worden geconfronteerd met een onevenredig groot risico van 

discriminatie op grond van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit; 

H. overwegende dat gender op zichzelf geen inherente kwetsbaarheid genereert en dat een 

groot aantal factoren bijdragen tot het ontstaan van een situatie van kwetsbaarheid, 

waaronder armoede, sociale uitsluiting en meervoudige discriminatie; 

I. overwegende dat uit de meest recente ramingen van Eurostat blijkt dat vrouwen in de EU 

gemiddeld 16% minder verdienen dan mannen; 

J. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gebaseerd zijn op 

fundamentele mensenrechten en essentiële aspecten van de menselijke waardigheid 

vormen1; 

1. betreurt het dat er nog steeds geen gendergelijkheid is bereikt, dat op veel gebieden geen 

verbetering merkbaar is en dat de grondrechten van vrouwen nog steeds geschonden 

worden; benadrukt dat vrouwen nog steeds worden gediscrimineerd en te maken krijgen 

met sociale uitsluiting, zoals blijkt uit hun geringe vertegenwoordiging in wetenschap, 

technologie en het ingenieurswezen, ondernemerschap en het besluitvormingsproces, 

zowel in de publieke als in de particuliere sector, en uit de aanhoudende loon- en 

pensioenkloof tussen vrouwen en mannen, ook op het platteland; stelt vast dat 

discriminatie en het gebrek aan vertegenwoordiging leiden tot het voortbestaan van 

genderstereotypen, sociale en economische uitsluiting en geweld tegen vrouwen en 

meisjes; 

2. beklemtoont dat racisme tegenover Roma op alle niveaus en met alle mogelijke middelen 

moet worden bestreden en wijst erop dat het om een uiterst hardnekkige, heftige, 

terugkerende en alledaagse vorm van racisme gaat; verzoekt de lidstaten de strijd tegen 

racisme tegenover Roma voort te zetten en het mondig maken van Romavrouwen te 

steunen als onderdeel van hun nationale strategieën voor integratie van de Roma door 

beste praktijken te bevorderen; 

3. dringt erop aan dat er statistieken en indicatoren komen over meervoudige discriminatie, 

die vaak verborgen zit onder "standaard"-vormen van discriminatie (zoals discriminatie op 

                                                 
1 Actieprogramma van de ICPD, par. 7.2 en 7.3. 
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grond van armoede en ras); herinnert eraan dat waar een risico van discriminatie bestaat, 

er een nog groter risico is dat deze op gender gebaseerd is; verzoekt het Bureau voor de 

grondrechten van de Europese Unie (FRA) een rapport over deze kwestie te publiceren; 

4. betreurt het dat vrouwen nog steeds geconfronteerd worden met discriminerende 

arbeidsvoorwaarden, waaronder atypische arbeidsvormen; beklemtoont dat met name 

vrouwen die in de detailhandelssector werken vaak langere werktijden hebben en niet de 

wekelijkse rustdag krijgen waarop ze als werknemer recht hebben; 

5. is bezorgd over het feit dat tegen gendergelijkheid gerichte bewegingen de afgelopen jaren 

in een aantal lidstaten terrein hebben gewonnen; wijst erop dat deze bewegingen zich 

verzetten tegen bestaande verworvenheden op het gebied van gendergelijkheid en ernaar 

streven wetgeving en maatregelen ter bescherming van LGBTI-personen tegen 

haatmisdrijven en discriminatie te blokkeren; 

6. betreurt het in dit verband dat er geen EU-strategie voor gendergelijkheid voor de periode 

2016-2020 is goedgekeurd en verzoekt, in aansluiting op de conclusies van de Raad over 

gendergelijkheid van 16 juni 2016, de Commissie om de status van haar Strategische inzet 

voor gendergelijkheid 2016-2019 te versterken door deze als mededeling aan te nemen; 

7. roept de Commissie op om extra inspanningen te leveren om de vertegenwoordiging van 

vrouwen in het politieke en economische besluitvormingsproces te verbeteren, via een 

tweesporenaanpak die gendermainstreaming met gerichte maatregelen combineert; 

8. dringt bij de Commissie aan op een verbeterde verzameling, analyse en verspreiding van 

uitvoerige, vergelijkbare, betrouwbare en regelmatig geactualiseerde gegevens over de 

deelname van vrouwen aan de besluitvorming; 

9. veroordeelt alle vormen van draagmoederschap, daar dit de rechten van alle vrouwen met 

voeten treedt; 

10. verzoekt de EU-instellingen de deelname van vrouwen aan het Europese 

verkiezingsproces te stimuleren door genderevenwichtige lijsten op te nemen in de 

volgende herziening van de Europese kieswet; 

11. betreurt het dat het voorstel van 2012 voor een richtlijn van het Europees Parlement en 

van de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 

bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 

maatregelen, nog steeds geblokkeerd is en dringt er bij de Raad op aan om eindelijk een 

gemeenschappelijk standpunt over dit voorstel in te nemen; 

12. onderstreept dat de genderloonkloof, die momenteel gemiddeld 16% bedraagt in de EU, 

een onaanvaardbare discriminatie vormt die strijdig is met de EU-verdragen (artikel 157 

VWEU); herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om hun bestaande wetgeving te herzien 

teneinde de verschillen in salariëring en pensioenen tussen mannen en vrouwen weg te 

nemen; merkt op dat maatregelen voor meer loontransparantie van fundamenteel belang 

zijn voor het dichten van de loonkloof; verzoekt de lidstaten de aanbevelingen van de 

Commissie inzake loontransparantie op te volgen; 

13. acht het dringend noodzakelijk om op EU-niveau een definitie van gelijkwaardig werk te 
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ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de jurisprudentie van het Europees 

Hof van Justitie, teneinde ervoor te zorgen dat factoren zoals arbeidsomstandigheden, aan 

de werknemer toegewezen verantwoordelijkheid en fysieke of mentale vereisten voor het 

werk in aanmerking worden genomen; 

14. dringt aan op volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/54/EG betreffende de 

toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen in arbeid en beroep, en op de herziening van deze richtlijn door toevoeging van 

een verplichte vereiste voor bedrijven om maatregelen of plannen inzake gendergelijkheid 

op te stellen; 

15. constateert dat vrouwen onevenredig vaak en veelal onvrijwillig terechtkomen in onzekere 

banen, waaronder een groot percentage deeltijdwerk, slecht betaalde 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en nulurencontracten; constateert dat deeltijds 

werken bijdraagt tot het risico van armoede; brengt in dit verband in herinnering dat 

gelijkheid van mannen en vrouwen uitsluitend kan worden bereikt door middel van een 

eerlijke herverdeling van betaald en onbetaald werk, evenals van beroeps-, gezins- en 

zorgverantwoordelijkheden; 

16. benadrukt dat in plattelandsgebieden naar verhouding een groot aantal zelfstandigen 

werkzaam is die onvoldoende sociale zekerheid genieten, en dat er verhoudingsgewijs 

veel 'onzichtbaar' werk wordt verricht, hetgeen met name geldt voor vrouwen; verzoekt de 

lidstaten en de regio's met wetgevende bevoegdheden derhalve de wetgeving inzake 

gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te verbeteren, in het bijzonder wat betreft lonen, 

eigendomsrechten en besluitvorming, en erop toe te zien dat zowel mannen als vrouwen 

die werkzaam zijn in plattelandsgebieden sociale zekerheid genieten; 

17. onderstreept de cruciale rol van hoogwaardige openbare diensten voor de bestrijding van 

armoede, met name armoede onder vrouwen, aangezien zij meer afhankelijk zijn van 

dergelijke diensten; 

18. verzoekt de Commissie met brede, algemene wetgevingsvoorstellen te komen die 

tegemoetkomen aan de behoeften van moeders en vaders ten aanzien van de diverse 

soorten verlof, te weten moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en 

zorgverlof, teneinde met name mannen te helpen een actieve vaderrol op zich te nemen, 

een eerlijkere verdeling van de gezinsverantwoordelijkheden mogelijk te maken en 

zodoende vrouwen gelijke kansen te geven om deel te nemen aan de arbeidsmarkt; 

19. betreurt de beslissing van de Commissie om de richtlijn inzake moederschapsverlof in te 

trekken en verzoekt de Commissie met een nieuw voorstel over een gegarandeerd recht op 

betaald vaderschapsverlof te komen; 

20. onderstreept dat slechts een klein percentage mannen gebruik maakt van hun recht op 

ouderschapsverlof; pleit dan ook voor concrete maatregelen om te komen tot een recht op 

ouderschapsverlof dat zoveel mogelijk individueel en niet-overdraagbaar is; 

21. is verheugd over het voorstel voor de invoering van zorgverlof, zoals beoogd in het 

stappenplan van de Commissie voor een nieuwe start om de uitdagingen van de 

combinatie werk en privéleven bij werkende gezinnen aan te pakken; verzoekt de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen om een dergelijke bepaling te 
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introduceren; 

22. is ingenomen met de voorgestelde toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul en 

dringt erop aan dat de EU dit verdrag zo spoedig mogelijk ratificeert teneinde 

bescherming tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van huiselijk 

geweld, te waarborgen en dergelijk geweld te voorkomen en te bestrijden; herinnert de 

lidstaten eraan dat het lidmaatschap van de EU hen niet ontslaat van de verplichting het 

Verdrag van Istanbul te ondertekenen, te ratificeren en te handhaven en spoort hen aan dit 

te doen; onderstreept dat het Verdrag van Istanbul het meest omvattende, moderne 

instrument is dat beschikbaar is voor preventie, bescherming en het verzamelen van 

gegevens inzake geweld tegen vrouwen en betreurt het dat tot nu toe slechts 14 lidstaten 

het verdrag hebben geratificeerd; 

23. veroordeelt alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes, zoals eremoord, 

gedwongen huwelijken, vrouwenhandel, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale 

verminking; is van mening dat deze praktijken nooit kunnen worden gerechtvaardigd en 

als strafbaar feit moeten worden aangemerkt en bestraft; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten krachtdadig op te treden om deze praktijken te bestrijden, zowel wereldwijd als 

in de EU; wijst erop dat geweld tegen vrouwen een systematische schending van de 

grondrechten is en dat 62 miljoen vrouwen in de EU het slachtoffer zijn van geweld; 

24. meent dat eenieder die in Europa woont de wet en de rechten en waardigheid van vrouwen 

moet eerbiedigen; 

25. betreurt de gevallen van intimidatie en verkrachting op openbare plaatsen in Europa en de 

grote mate van straffeloosheid en het gebrek aan gerechtigheid voor de slachtoffers, en 

meent dat elke vrouw en elk meisje zich veilig moet kunnen voelen voor elke vorm van 

seksuele intimidatie op elke openbare plaats in Europa; verzoekt de lidstaten 

bewustwordingscampagnes ter bestrijding van seksuele intimidatie van vrouwen te 

organiseren en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze daden naar 

behoren bestraft worden, dat de daders worden vervolgd en dat de slachtoffers passende 

bescherming krijgen; 

26. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de noodzakelijke middelen en instrumenten te 

mobiliseren om mensenhandel en seksuele uitbuiting te bestrijden; 

27. onderstreept dat er om gendergerelateerd geweld op een doeltreffende manier te bestrijden 

een gedragswijziging ten opzichte van vrouwen en meisjes nodig is; is van oordeel dat zij 

maar al te vaak in een ondergeschikte rol worden voorgesteld en dat geweld tegen 

vrouwen te vaak wordt getolereerd of gebagatelliseerd; vraagt de lidstaten meer 

inspanningen te leveren om op gender gebaseerde stereotypen en discriminatie van 

vrouwen en meisjes te bestrijden; 

28. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een wetgevingsvoorstel voor te leggen inzake 

geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld, alsmede een uitgebreide strategie 

voor dit onderwerp, onder meer voor het waarborgen van toegang tot de rechter voor 

degenen die met geweld te maken hebben gekregen; 

29. juicht toe dat de beweging voor de uitroeiing van vrouwenbesnijdenis in de hele EU aan 

kracht wint; stelt vast dat de lidstaten geleidelijk aan positieve wijzigingen aanbrengen in 
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hun rechtssystemen om zowel het uitvoeren van vrouwenbesnijdenis strafbaar te stellen 

alsook het weghalen van kinderen of jonge vrouwen uit de EU naar een derde land om 

vrouwenbesnijdenis uit te voeren; dringt er bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, 

op aan ervoor te zorgen dat hun strafwetgeving meisjes en vrouwen tegen 

vrouwenbesnijdenis beschermt; 

30. erkent dat de gemiddelde leeftijd waarop meisjes in de prostitutie terechtkomen tussen 13 

en 14 jaar ligt en dat seksuele uitbuiting in hoge mate aan gender gerelateerd is en een 

vorm van gendergerelateerd geweld, die haaks staat op de mensenrechtenbeginselen 

waarvan gendergelijkheid een grondbeginsel is; 

31. onderstreept de belangrijke rol van ouders binnen een educatief kader om 

gendergelijkheid te bevorderen; 

32. verzoekt de lidstaten wetten en maatregelen te implementeren die de daders rechtstreeks 

viseren, teneinde de vraag naar seksuele uitbuiting te verminderen en personen in de 

prostitutie uit de strafrechtelijke sfeer te halen en hen ondersteunende diensten te bieden, 

onder meer degelijke sociale, juridische en psychologische bijstand voor degenen die uit 

de prostitutie willen stappen; 

33. verzoekt de lidstaten Richtlijn 2012/29/EU inzake de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten en Richtlijn 2011/99/EU betreffende het 

Europees beschermingsbevel volledig ten uitvoer te leggen om ervoor te zorgen dat 

vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van geweld passende bescherming en bijstand 

krijgen; 

34. betreurt het ten zeerste dat de Raad nog steeds niet zijn goedkeuring heeft gehecht aan het 

in 2008 ingediende voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel 

van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, 

leeftijd of seksuele geaardheid; is ingenomen met het feit dat de Commissie deze richtlijn 

prioriteit heeft gegeven, herhaalt zijn standpunt inzake de richtlijn gelijke behandeling en 

zijn oproep aan de Raad om het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren; 

35. veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld tegen LGBTI; dringt aan op verdere 

maatregelen om toe te werken naar verbetering van het strafrecht en de 

antidiscriminatiewetgeving in de EU om de hiaten in de wetgeving te dichten die nog 

steeds bestaan ten aanzien van haatmisdrijven tegen homo-, bi- en transseksuelen; 

36. is bezorgd over de toename van cybergeweld tegen vrouwen en meisjes alsook over het 

gebruik van ICT en internet voor vrouwen- en kinderhandel, met name voor seksuele en 

arbeidsuitbuiting; verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen goed te keuren ter 

preventie en beteugeling van het gebruik van nieuwe technologieën als instrument om met 

name vrouwen en meisjes te ronselen die zo het slachtoffer worden van mensenhandel, 

alsmede van intimidatie en stalken via internet; 

37. wijst op het verslag van het EU-bureau voor de grondrechten inzake de grondrechten van 

interseksuele personen en op de nota van de mensenrechtencommissaris van de Raad van 

Europa over mensenrechten en interseksuele personen; vraagt de Commissie de lidstaten 

aan te sporen om maatregelen te nemen ter bescherming en eerbiediging van de 

grondrechten van interseksuele personen; 
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38. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van 

hun recht op specifiek op leeftijdsgroep en geslacht afgestemde informatie ten aanzien van 

seksualiteit, waaronder seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie; 

39. roept de lidstaten op om op alle niveaus van de onderwijsstelsels gendergevoelige 

educatieprogramma's in te voeren, evenals maatregelen met betrekking tot de rechten van 

meisjes en vrouwen, gendergelijkheid, genderidentiteiten en genderrelaties; wijst tevens 

op de noodzaak om meisjes en jongens vanaf jonge leeftijd op scholen te onderwijzen in 

vrede, non-discriminatie en antiracisme; 

40. herhaalt dat toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van veilige en 

legale abortus, voor alle vrouwen in de EU gewaarborgd moet zijn en roept de EU en de 

lidstaten op abortus en het verstrekken van abortuszorg niet langer strafbaar stellen; 

benadrukt dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van alle vrouwen en 

meisjes moeten worden geëerbiedigd, met inbegrip van hun recht op zelfbeschikking over 

hun lichaam en hun seksualiteit alsmede hun recht om vrij zijn van dwang, discriminatie 

en geweld; 

41. verwelkomt alle inspanningen om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap volledig om te zetten; herinnert eraan dat vrouwen en meisjes met een 

handicap in het bijzonder blootgesteld zijn aan discriminatie, wat hen belet op voet van 

gelijkheid met anderen gebruik te maken van hun grondrechten; 

42. spoort de bevoegde commissies in het Parlement aan zich over het vraagstuk van de 

bescherming van de mensenrechten van interseksuele personen in de EU te buigen en een 

initiatiefverslag op te stellen; 

43. verzoekt de lidstaten en de Commissie maatregelen uit te voeren ter bescherming van 

vrouwen en LGBTI-personen tegen intimidatie op de werkplek; 

44. vraagt de Commissie de oneerlijke behandeling van vrouwen en het beeld van 

genderongelijkheid in de media-industrie te bestrijden door uitwisseling van beste 

praktijken voor mediabedrijven inzake de toepassing van een genderneutrale benadering 

in televisie en reclame in te voeren; 

45. roept de lidstaten op in samenwerking met de Commissie alles in het werk te stellen om te 

zorgen voor bescherming van vrouwelijke migranten, vluchtelingen en asielzoekers, 

alsook LGBTI-vluchtelingen en -asielzoekers, bijvoorbeeld via juridisch advies, toegang 

tot gezondheid, veilige huizen voor vrouwen en kinderen, afzonderlijke sanitaire 

voorzieningen, en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met 

inbegrip van veilige abortus; 

46. uit zijn grote bezorgdheid over de situatie van vluchtelingenvrouwen en -meisjes die in de 

hele EU en aan de EU-grenzen in provisorische omstandigheden leven, alsook over de 

meer dan 10 000 niet-begeleide minderjarigen die vermist zijn geraakt na hun aankomst in 

Europa; merkt op dat vrouwen en meisjes binnen de migrantenstromen de grootste en een 

bijzonder kwetsbare groep vormen en dat hun behoeften in de asiel- en 

ontvangstprocedures specifiek en met zorg moeten worden geëvalueerd; herhaalt in dit 

verband dat moet worden gezorgd voor specifieke benaderingen, programma's en 

maatregelen voor deze vrouwen en meisjes; 
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47. onderstreept dat er legale en veilige asielroutes moeten worden opengesteld om 

smokkelnetwerken te vermijden en vrouwen, kinderen, ouderen en personen met een 

handicap in staat te stellen om zonder gevaar voor eigen leven hun toevlucht te zoeken; 

48. onderstreept andermaal dat alle vrouwen het grondrecht hebben op toegang tot openbare 

stelsels voor gezondheidszorg, en in het bijzonder op primaire gynaecologische en 

verloskundige gezondheidszorg zoals omschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie; 

49. merkt op dat 70% van de geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel in de EU 

onderdanen zijn van de EU en dat de meeste gemelde slachtoffers vrouwelijke EU-

onderdanen zijn uit Midden- en Oost-Europa1; verzoekt de lidstaten om Richtlijn 

2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel alsook Richtlijn 

2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen 

volledig ten uitvoer te leggen, teneinde vrouwen en meisjes te beschermen tegen 

mensenhandel, geweld en seksuele uitbuiting; vraagt de lidstaten ook de vraagzijde van 

mensenhandel en uitbuiting aan te pakken in hun nationale strategieën en actieplannen; 

50. benadrukt dat migrantenvrouwen en -meisjes zonder papieren volledige toegang moeten 

hebben tot hun grondrechten en dat er kanalen voor legale migratie moeten worden 

ontwikkeld; 

51. uit zijn ernstige bezorgdheid over de situatie van de migranten en asielzoekers die de EU 

binnengesmokkeld worden, waarbij er voor vrouwen en kinderen een verhoogd risico is 

van seksueel en gendergerelateerd geweld; wijst er nogmaals op dat vrouwen en kinderen 

gedwongen kunnen zijn seksuele diensten te verlenen in ruil voor bescherming of enige 

steun om te kunnen overleven, en dat dit in sommige gevallen te wijten is aan lacunes in 

de bijstand, tekortkomingen in de registratiesystemen, de scheiding van gezinnen of de 

afwezigheid van veilige en legale toegangswegen tot de EU en van het gebrek aan 

afdoende maatregelen tegen mensenhandelaars; benadrukt dat vrouwen en kinderen die 

seks gebruiken om te overleven niet worden beschouwd als slachtoffers van 

mensenhandel en derhalve niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben; 

52. wijst erop dat huishoudelijk personeel voor het grootste deel uit vrouwen bestaat en vraagt 

de lidstaten sneller werk te maken van de ratificatie en de implementatie van het IAO-

Verdrag inzake huishoudelijk personeel na Besluit van de Raad 2014/51/EU, als 

sleutelinstrument om fatsoenlijke werkomstandigheden te garanderen; 

53. spreekt zich krachtig uit tegen de opsluiting van vluchtelingen, met inbegrip van zwangere 

vrouwen, kinderen en moeders die borstvoeding geven; 

54. roept op tot versterking van het recht op gezinshereniging in de EU en tot een betere 

tenuitvoerlegging hiervan aan de hand van snellere en minder kostbare procedures; wijst 

erop dat procedures voor gezinshereniging ook de individuele rechten moeten omvatten 

van vrouwen en meisjes die zich in de EU bij hun familie voegen, teneinde hun 

onafhankelijkheid in de zin van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of werk te 

waarborgen; 

55. uit zijn bezorgdheid over het gebrek aan gegevens over Roma-vrouwen en -kinderen die 

                                                 
1 Situatieverslag van Europol: Mensenhandel in de EU (februari 2016). 
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het risico lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel voor gedwongen arbeid 

of diensten, waaronder bedelarij; verzoekt de Commissie om gegevens te verstrekken over 

Roma-vrouwen en -kinderen die zijn erkend als slachtoffers van mensenhandel, 

waaronder cijfers over het aantal dat slachtofferhulp heeft gekregen en in welke landen; 

56. verzoekt de Commissie gendermainstreaming in te voeren op alle gebieden van de 

beleidsvorming, met het oog op een doeltreffendere bevordering van gendergelijkheid, en 

in alle voorgestelde wetgeving, waaronder systematische genderimpactbeoordelingen als 

onderdeel van de beoordeling van de eerbiediging van de grondrechten en als een 

geïntegreerd criterium in de dialoog met, onder andere, landen die kandidaat zijn voor 

toetreding; 

57. verzoekt de Commissie en de lidstaten genderbewust budgetteren in te voeren als een 

instrument om te garanderen dat in begrotingsbesluiten rekening wordt gehouden met de 

genderdimensie en om ongelijke gevolgen aan te pakken; 

58. verzoekt de Commissie een gendergelijkheidspijler te introduceren in de Europa 2020-

strategie en te zorgen voor grotere aandacht voor het gendermainstreamingperspectief in 

het Europees semester via invoering van een genderaspect in de jaarlijkse groeianalyse en 

in de formulering van de landenspecifieke aanbevelingen; 

59. erkent dat de vaststelling van bezuinigingsmaatregelen en de overmatige aandacht voor 

begrotingsconsolidatie door de EU en de lidstaten, als antwoord op de economische crisis, 

de armoede en de sociale uitsluiting in heel Europa verder hebben doen toenemen, met 

name voor vrouwen en andere sociaal benadeelde groepen, en dat hiermee in de 

landenspecifieke aanbevelingen rekening moet worden gehouden; 

60. betreurt het dat er nog steeds zeer veel gevallen van genderdiscriminatie zijn, ook op 

andere gebieden dan arbeid; 

61. erkent dat de handhaving van de grondrechten van vrouwen en meisjes slechts 

daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door middel van verdere economische, politieke 

en sociale empowerment, vertegenwoordiging en inclusie; 

62. wijst op de noodzaak van gerichte maatregelen voor het garanderen van de grondrechten 

van kwetsbare vrouwen in specifieke groepen, zoals vrouwelijke vluchtelingen en 

asielzoekers, Romavrouwen, vrouwen uit etnische minderheden, oudere vrouwen of 

vrouwen met een handicap; 

63. verzoekt de EU-instellingen specifieke indicatoren voor gendergelijkheid, met inbegrip 

van de gendergelijkheidsindex van EIGE, in te voeren in het toezicht- en 

waarborgingssysteem voor het toekomstige EU-mechanisme voor democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten; 

64. verzoekt zowel de EU-instellingen als alle lidstaten om zich actief in te zetten voor 

gendermainstreaming, het in kaart brengen van de lonen van mannen en vrouwen en een 

rechtvaardige verdeling van ouderschapsverlof; merkt op dat de lage 

arbeidsparticipatiegraad van vrouwen en hun grotere aandeel in deeltijdwerk in 

vergelijking met mannen leiden tot sociale kwetsbaarheid en een verminderde mate van 

sociale inclusie; 
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65. verzoekt de EU een benadering te kiezen waarbij de mensen-, arbeids-, consumenten- en 

milieurechten de transnationale en nationale handel en investeringen sturen en niet 

andersom; 

66. vraagt de EU-instellingen en de lidstaten samen te werken om mensen bewust te maken 

van de al bestaande vormen van bescherming en te zorgen voor een betere concrete 

uitvoering en toepassing van de richtlijnen inzake gelijkheid.  
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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

A. overwegende dat het verzoekschrift aan het Parlement voor de burgers een belangrijk 

instrument is om inbreuken op de grondrechten te signaleren die zij ervaren in lidstaten 

waar zij wonen; 

 B. overwegende dat de opneming van het Handvest van de grondrechten als een bindend 

kernelement in het Verdrag van Lissabon bij de EU-burgers hooggespannen 

verwachtingen schiep omtrent een hoog niveau van burgerbescherming en sociale 

bescherming; 

C. overwegende dat bijna honderd in 2015 bij het Parlement ingediende verzoekschriften 

rechtstreeks betrekking hebben op veronderstelde schendingen van de grondrechten in de 

zin van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; overwegende dat bij de 

behandeling van verzoekschriften ook nog andere problemen rond daadwerkelijke 

bescherming door het Handvest aan het licht kunnen komen; 

D. overwegende grondrechten niet altijd rechtstreeks worden geschonden maar in sommige 

gevallen zijdelings, bijvoorbeeld door milieuschade; overwegende dat artikel 37 van het 

Handvest het recht op milieubescherming vastlegt; overwegende dat een beduidend deel 

van de ingediende verzoekschriften over geconstateerde of potentiële milieuagressie gaat; 

E. overwegende dat het actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees 

Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf erkend wordt in de 

artikelen 39 en 40 van het Handvest; overwegende dat uitoefening van het recht van vrij 

verkeer dit recht niet mag doorkruisen; 
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F. overwegende dat in artikel 34 van het Handvest het grondrecht op sociale zekerheid en 

sociale bijstand is neergelegd; overwegende dat goede universele ziekteverzekering een 

essentiële pijler van sociale zekerheid vormt; overwegende dat sociale huisvesting als 

vereiste voor een waardig bestaan ook onder de werking van dit artikel valt; overwegende 

dat toegang tot betaalbare energievoorziening essentieel om in waardigheid te kunnen 

leven; 

G. gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), 

H. overwegende dat nog steeds sprake is van een genderkloof waar het gaat om het volle 

genot van de grondrechten, met name op het punt van daadwerkelijke invulling in de 

dagelijkse werkelijkheid voor mannen en vrouwen van de bepalingen in de hoofdstukken 

‘Gelijkheid’ en ‘Solidariteit’ in het Handvest; 

I. overwegende dat artikel 24 van het Handvest voorziet in de grondrechten van kinderen; 

overwegende dat er in 2015 honderden verzoekschriften over voogdijzaken zijn 

ingediend, in de meeste gevallen met grensoverschrijdende aspecten; overwegende dat er 

een specifieke werkgroep is opgericht om het grootste deel van deze zaken doeltreffender 

aan te pakken; 

J. overwegende dat de Commissie verzoekschriften en de Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken in hun gezamenlijke verslag over het speciaal verslag van 

de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex 

(OI/5/2012/BEH-MHZ) oog hadden voor de inspanningen van Frontex om de 

grondrechten meer te ontzien en bij het agentschap aandrongen op een behandeling van de 

individuele klachten over grondrechtsinbreuken bij zijn operaties; overwegende dat deze 

verplichting onder meer het opzetten van een systeem voor de melding van incidenten en 

de ontwikkeling van gedragscodes impliceert; overwegende dat de eerbiediging en 

bescherming van de grondrechten geldt voor alle instellingen, agentschappen en organen 

van de EU; 

K. overwegende dat de huidige enge interpretatie van artikel 51 van het Handvest een echte 

belemmering vormt voor de nuttige werking van de voorafgaande bepalingen, waardoor 

mogelijk niet aan de verwachtingen wordt voldaan en de onvrede onder de burgers per 

slot van rekening kan toenemen; overwegende dat de Commissie verzoekschriften onlangs 

een specifieke hoorzitting heeft georganiseerd om te bespreken of de werkingssfeer van 

het Handvest moet worden verbreed; 

L. overwegende dat de Unie zich geen gevallen van schending of aantasting van 

fundamentele burgerrechten zoals vrijheid van informatie kan veroorloven en evenmin 

machtsmisbruik, institutioneel racisme en institutionele vreemdelingenhaat, zaken 

waarover soms in verzoekschriften wordt geklaagd, binnen haar grenzen kan dulden; 

1. is van mening dat de burgers verwachten dat het Handvest garant staat voor de 

bescherming van hun grondrechten door de instellingen en organen van de Unie en de 

lidstaten wanneer zij aan het Unie-recht uitvoering geven; merkt op dat gebrek aan 

bescherming en aan besef van de rechten die zij aan het Handvest ontlenen de 

teleurstelling van de burger in het Europees project nog kan versterken; merkt op dat het 

algemene publiek slechts beperkte notie heeft van wat het toepassingsgebied van het 

Handvest omvat; gelooft dat de Commissie en de lidstaten meer kunnen doen, met 
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gerichte campagnes via traditionele en online media, om meer bekendheid te geven aan 

het Handvest, en vooral aan de werking van artikel 51, en aan de wegen waarlangs de 

burger genoegdoening kan vorderen in geval van grondrechtsinbreuk; vraagt de 

Commissie waakzaam toe te zien op een volledige en consistente invulling van het 

Handvest door de lidstaten; is van mening dat een verruimde interpretatie van artikel 51 

moet worden overwogen die verder gaat dan alleen de exclusieve bevoegdheden van de 

Unie en dat de zin van dit artikel bij een komende verdragsherziening opnieuw moet 

worden beoordeeld; 

2. is van mening dat de werkelijke hervorming van het Europese burgerinitiatief en de 

efficiënte werking ervan in grote mate kunnen bijdragen aan het oppoetsen van het imago 

van de Unie; 

3. is er vast van overtuigd dat de bezuinigingsmaatregelen een voortdurende achteruitgang in 

de grondrechtsbescherming in de EU hebben bewerkstelligd, wat onder andere een 

alarmerende jeugdwerkloosheid, een enorme toename van het aantal arme werknemers en 

meer armoede en sociale marginalisering heeft veroorzaakt; dringt aan op onmiddellijke 

stopzetting van alle bezuinigingsmaatregelen en roept zowel de EU als de lidstaten ertoe 

op doelgericht beleid te ontwikkelen met het oog op het waarborgen van hoogwaardige en 

fatsoenlijke banen en socialebeschermingsmaatregelen, in de eerste plaats gericht op 

burgers die met armoede en sociale uitsluiting worden geconfronteerd; 

4. wijst op de stijging van het aantal verzoekschriften in verband met de economische en 

sociale crisis in Europa, die heeft geresulteerd in de schending van veel grondrechten van 

burgers; 

5. benadrukt dat alle instellingen, agentschappen en organen van de Unie alsook de lidstaten 

gebonden zijn aan de bepalingen van het Handvest van de grondrechten; 

6. benadrukt dat ofschoon vrijheid van verkeer en verblijf een grondrecht is dat de burger 

aan de interne markt en het Handvest ontleent, veel burgers niettemin nog steeds op 

problemen stuiten bij de uitoefening van die rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om 

portabiliteit van socialezekerheidsuitkeringen, pensioenen, gezondheidszorg, erkenning 

van beroepskwalificaties en van burgerlijke-staatscertificaten; vraagt de lidstaten om te 

handelen conform het Handvest om te zorgen dat de burgers universele toegang krijgen tot 

goede gezondheidszorg (inclusief medicijnen en behandeling), rechtspraak, sociale 

diensten, onderwijs en huisvesting; 

7. benadrukt dat de grondrechten van vrouwen moeten worden gewaarborgd op alle terreinen 

van het openbare leven, met name inzake maatschappelijke en politieke participatie; roept 

de Commissie en de lidstaten op beleid ten uitvoer te leggen om deze rechten actief te 

waarborgen, in overeenstemming met VN-Resolutie 66/130 van 19 december 2011 over 

de politieke participatie van vrouwen; 

8. wijst op de rechten van mensen met een handicap op maatregelen die beogen hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te bewerkstelligen; vraagt de Commissie, de lidstaten en de regionale 

en lokale autoriteiten om erop toe te zien dat deze rechten - vooral zoals die zijn 

vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het 

verdrag van Marrakesh - terdege worden gerespecteerd en toegepast, onder transparant 
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toezicht; is van mening dat er geen EU-middelen mogen gaan naar projecten die inbreuk 

maken op dit grondrecht, zoals projecten waardoor mensen met een handicap van de 

gemeenschap afgesneden raken; 

9. verzoekt de EU het facultatief protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap te ratificeren en zo spoedig mogelijk een doeltreffende 

uitgebreide en transversale evaluatie van de EU-wetgeving uit te voeren om deze volledig 

te harmoniseren met de bepalingen van dat verdrag, zodat een echt democratisch en 

participatief proces op gang wordt gebracht om een rechtstreekse en volledige 

betrokkenheid van representatieve organisaties van personen met een handicap te 

garanderen; 

10. wijst erop dat het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap in zijn 

slotopmerkingen over het eerste verslag van de Europese Unie kritisch aanstipte dat de 

bezuinigingsmaatregelen die de EU en haar lidstaten hebben aangenomen, de 

levensstandaard van personen met een handicap en het genot van de grondrechten hebben 

aangetast; 

11. onderstreept dat asielzoekers die met Frontex in aanraking komen er aanspraak op hebben 

dat hun grondrechten worden gerespecteerd en dat hun de rechtsmiddelen worden 

aangeboden om hun rechten door middel van een vastliggend klachtenmechanisme te 

handhaven; is verheugd dat in de verordening betreffende de Europese grens- en 

kustwacht een onafhankelijke klachtenregeling is opgenomen om de eerbiediging van de 

grondrechten bij alle activiteiten van het agentschap te monitoren en te waarborgen; 

12. betuigt zijn waardering voor het onderzoek van de Europese Ombudsman dat tot 

invoering van dit mechanisme heeft geleid, en voor haar doorgaande inspanningen om de 

grondrechten ook door de EU-instellingen te doen eerbiedigen; juicht het toe dat zij nagaat 

of het wel strookt met het Handvest van de grondrechten als door de lidstaten geld uit het 

EU-Cohesiefonds voor projecten wordt besteed waarbij mensen met een handicap in 

instellingen worden geplaatst in plaats van in de samenleving geïntegreerd; 

13. benadrukt hoe belangrijk het is inheemse etnische, nationale, taalkundige en religieuze 

gemeenschappen en bedreigde talen op Europees en nationaal niveau te beschermen; 

14. keurt elke vorm van discriminatie af; vraagt de lidstaten om bijzondere aandacht te 

schenken aan en effectief op te treden tegen discriminatie van minderheden en migranten, 

alsook aan de beperkingen op de mediavrijheid waarover in verzoekschriften en door 

internationale organisaties als Verslaggevers zonder Grenzen regelmatig wordt geklaagd; 

vraagt de EU en de lidstaten passende maatregelen te treffen om de bestaande situatie in 

de mediasector te verbeteren, teneinde de vrijheid en de pluriformiteit van de media, als 

vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 

gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, volledig te waarborgen; 

herinnert eraan dat culturele en taalkundige diversiteit een onderscheidend kenmerk is van 

de Europese Unie en dat de rechten van culturele en linguïstische minderheden door het 

Handvest worden beschermd; dringt erop aan dat de richtlijn inzake toepassing van het 

beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, in de Raad opnieuw in behandeling komt; 

15. roept de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten op de grondrechten te garanderen 



 

PE585.807v02-00 58/63 RR\1110780NL.docx 

NL 

waaronder ook het recht om werk te aanvaarden in overeenstemming met de geldende EU 

en nationale wetgeving, van alle burgers uit derde landen die in een EU-land wonen, en 

hun sociale inclusie te vergemakkelijken; maakt zich zorgen over grondrechtsinbreuken in 

de opvang- en detentiecentra voor migranten; 

16. benadrukt dat in bepaalde lidstaten de thans door opvangcentra voor migranten gebruikte 

beheer- en financieringsmechanismen aanleiding kunnen geven tot ernstige 

wetsovertredingen, corruptie, misbruik en grondrechtsinbreuken; 

17. verzoekt de Commissie zonder aarzeling en met volledige gebruikmaking van haar 

bevoegdheden en prerogatieven met sancties op te treden tegen lidstaten die de 

fundamentele vrijheden van meningsuiting en informatie en van vereniging en 

vergadering niet respecteren of zich bezondigen aan vormen van machtsmisbruik zoals 

institutioneel racisme of xenofobie; 

18. is van mening dat de EU en de lidstaten het solidariteitsbeginsel consequent in acht 

moeten nemen en de nodige inspanningen moeten leveren om verantwoordelijkheden te 

delen teneinde de volledige bescherming van het leven van migranten en vluchtelingen te 

waarborgen en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, met volledige 

inachtneming van het beginsel van non-refoulement en de grondrechten; 

19. wijst op de regelmatig in de verzoekschriften terugkerende klachten over problemen die 

legaal in de EU verblijvende echtgenoten van EU-burgers uit derde landen en permanent 

ingezetenen uit derde landen, met name staatlozen, ondervinden wanneer zij van hun 

rechten gebruik willen maken; 

20. is van mening dat de invoering van nationale wetgeving die afbreuk doet aan het 

investeringsklimaat voor hernieuwbare energiebronnen, niet alleen in sommige gevallen 

de rechtszekerheid aantast, zoals in een aantal ingediende verzoekschriften wordt 

geklaagd, maar ook als inbreuk op het Handvest te beschouwen is als de 

verantwoordelijken verzuimen Unie-wetgeving met betrekking tot de energie- en 

klimaatstrategie van de Unie om te zetten of uit te voeren; 

21. wijst op de problemen die burgers ondervinden als gevolg van de niet-erkenning van 

officiële documenten in verschillende lidstaten, met name huwelijksakten en 

adoptiecertificaten, waardoor het niet mogelijk is "de belangen van het kind" te 

waarborgen; 

22. dringt aan op bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen, met name in de context 

van grensoverschrijdende geschillen over voogdij, adoptie zonder ouderlijke instemming 

en omgangsregelingen, zoals eveneens uiteen wordt gezet in het advies van de Commissie 

verzoekschriften betreffende "Grensoverschrijdende aspecten van adopties"; vraagt de 

Commissie om duidelijke richtsnoeren omtrent het begrip "de belangen van het kind" in 

het kader van de herziening van de verordening Brussel II bis; is van mening dat de in de 

Unie bestaande verschillen inzake voogdij en ouderlijke verantwoordelijkheid het 

onmogelijk maken "de belangen van het kind" en het recht van het kind op blijvend 

contact met beide ouders te waarborgen; 

23. dringt aan op de aanneming van nieuwe wetgeving ter bestrijding van energiearmoede en 

is ingenomen met eerdere initiatieven op onverschillig welk bestuurlijk niveau met het 
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oog op het waarborgen van universele toegang tot energie; is van mening dat het nemen 

van specifieke maatregelen om elk huishouden van betaalbare energie te verzekeren, 

onder het bereik valt van sociale zekerheid en bijstand in de zin van artikel 34 van het 

Handvest; hekelt besluiten die de vrijwaring van dit recht kunnen belemmeren enkel 

wegens bevoegdheidsgeschillen tussen instanties; 

24. betreurt dat de kinderarmoede op een zeer hoog peil blijft en dat kinderen nog steeds een 

groter armoederisico lopen dan volwassenen; roept de EU en de lidstaten op meer te doen 

door een holistische strategie aan te nemen om alle onderliggende oorzaken van 

kinderarmoede met succes te kunnen aanpakken; 

25. onderstreept dat de rol van de Commissie verzoekschriften moet worden versterkt 

teneinde de in het Handvest vastgelegde grondrechten te beschermen; 

26. is verheugd over de vooruitgang rond de LGBTI-rechten die in 2015 is gemaakt; blijft 

bezorgd over de nog steeds bestaande discriminatie op grond van seksuele geaardheid en 

genderidentiteit en de beperking op de vrijheid van meningsuiting, vergadering en 

vereniging van LGBTI-georiënteerde mensen; stipt aan dat de discriminatie van LGBTI-

gezinnen onmiddellijk moet worden aangepakt, en dringt er bij de lidstaten op aan hun 

familierechtelijke status te erkennen en hun vrije verkeer in de gehele EU te waarborgen; 

27. beklemtoont dat een groot aantal staatlozen van de verkiezingen voor het Europees 

Parlement is uitgesloten terwijl er ten koste van hen zetels worden toegewezen; verzoekt 

de Commissie deze kwestie te onderzoeken; 

28. wijst erop dat de grondrechten van interseksuelen in de Europese Unie worden 

geschonden daar zelfs hun recht op een eigen identiteit er wordt beknot; 

29. spoort de Commissie aan tot een krachtige aanpak van de kwestie rond het nationaal 

stemrecht, vooral in de gevallen waarin burgers worden uitgesloten van de nationale 

verkiezingen wanneer zij gebruikmaken van hun recht van vrij verkeer, alsook in gevallen 

van uitsluiting van de Europese verkiezingen of wanneer hun het lidmaatschap van een 

politieke partij wordt ontzegd. 

30. herinnert eraan dat ingevolge artikel 46, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens de verdragsluitende partijen zich zonder voorbehoud plechtig hebben 

verbonden tot aanvaarding van de einduitspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens in zaken waarbij zij partij zijn; betreurt de achterstand bij de 

tenuitvoerlegging en in sommige gevallen het gebrek aan politieke wil om aan bepaalde 

uitspraken van het Hof uitvoering te geven; spoort aan tot het nemen van strengere 

maatregelen in geval van vertragingsmanoeuvres of voortdurende niet-uitvoering van 

uitspraken; 

31. verzoekt de instellingen en organen van de Unie, en de lidstaten wanneer zij het recht van 

de Unie ten uitvoer brengen, een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen en 

het beginsel van duurzame ontwikkeling na te leven; betreurt de overontwikkeling die 

zich voordoet in delen van de EU en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en het 

leven van de Europese burgers en ingezetenen die in de betrokken gebieden wonen. 

32. wijst op het grondrecht op behoorlijk bestuur; verzoekt de lidstaten het goede voorbeeld te 
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geven door er onder meer voor te zorgen dat hun administratieve processen open, 

controleerbaar, eerlijk, transparant en evenredig zijn. 

 



 

RR\1110780NL.docx 61/63 PE585.807v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 11.10.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

26 

4 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Soledad 

Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, 

Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, 

Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis 

Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, 

Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Yana Toom, Ángela 

Vallina, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Carlos Iturgaiz, Urszula Krupa, Miltiadis Kyrkos, Josep-Maria 

Terricabras, Axel Voss 

 



 

PE585.807v02-00 62/63 RR\1110780NL.docx 

NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 17.11.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

41 

4 

4 

Bij de eindstemming aanwezige leden Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio 

Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, 

Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, 

Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan 

Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József 

Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav 

Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš 

Zdechovský 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, 

Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom 

Vandenkendelaere, Rainer Wieland 

 



 

RR\1110780NL.docx 63/63 PE585.807v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE 

41 + 

ALDE Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld 

ECR Monica Macovei 

EFDD Ignazio Corrao 

GUE/NGL Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli 

PPE Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom 
Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský 

S&D Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, 
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

Verts/ALE Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero 

 

4 - 

EFDD Kristina Winberg 

ENF Lorenzo Fontana, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky 

 

4 0 

ECR Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


