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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0051/1

Amendement 1
Morten Messerschmidt
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het 
institutionele kader van de EU
(2017/2089(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 27 bis. benadrukt dat, met volledige 
inachtneming van de mensenrechten, de 
herinvoering van nationale 
grenscontroles in de grote meerderheid 
van de gevallen een noodzaak en een 
succes is geweest omdat voorkomen is dat 
migranten, drugs en wapens de grenzen 
tussen de lidstaten zijn gepasseerd; dringt 
er in dit verband bij de Commissie op aan 
de lidstaten te eerbiedigen die ervoor 
gekozen hebben hun grenzen te 
controleren, in het belang van de gehele 
Unie;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Amendement 2
Morten Messerschmidt
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het 
institutionele kader van de EU
(2017/2089(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert aan de in artikel 6 VEU 
vastgelegde verplichting om tot het EVRM 
toe te treden; verzoekt de Commissie de 
nodige stappen te nemen om uiteindelijk de 
juridische obstakels weg te nemen die 
afronding van het toetredingsproces in de 
weg staan, en een nieuwe overeenkomst 
voor de toetreding van de Unie tot het 
EVRM te presenteren die positieve 
oplossingen bevat voor de tekortkomingen 
die het HvJ-EU in advies 2/13 van 18 
december 2014 heeft vastgesteld; is van 
mening dat de afronding nadere 
waarborgen zal bieden voor de 
bescherming van de grondrechten van 
burgers en ingezetenen van de Unie en een 
extra mechanisme zal verschaffen om 
mensenrechten af te dwingen, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het EHRM met betrekking tot een 
schending van de mensenrechten die het 
gevolg is van het handelen of niet handelen 
van een EU-instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, als 
dit binnen het toepassingsgebied van het 
EVRM valt; wijst erop dat de 
jurisprudentie van het EHRM bijgevolg zal 
zorgen voor een bijkomende inbreng voor 
het huidige en toekomstige optreden van de 
EU met betrekking tot de eerbiediging en 

28. herinnert aan de in artikel 6 VEU 
vastgelegde verplichting om tot het EVRM 
toe te treden; verzoekt de Commissie de 
nodige stappen te nemen om uiteindelijk de 
juridische obstakels weg te nemen die 
afronding van het toetredingsproces in de 
weg staan, en een nieuwe overeenkomst 
voor de toetreding van de Unie tot het 
EVRM te presenteren die positieve 
oplossingen bevat voor de tekortkomingen 
die het HvJ-EU in advies 2/13 van 18 
december 2014 heeft vastgesteld; is van 
mening dat de afronding nadere 
waarborgen zal bieden voor de 
bescherming van de grondrechten van 
burgers en ingezetenen van de Unie en een 
extra mechanisme zal verschaffen om 
mensenrechten af te dwingen, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het EHRM met betrekking tot een 
schending van de mensenrechten die het 
gevolg is van het handelen of niet handelen 
van een EU-instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, als 
dit binnen het toepassingsgebied van het 
EVRM valt; wijst erop dat de 
jurisprudentie van het EHRM bijgevolg zal 
zorgen voor een bijkomende inbreng voor 
het huidige en toekomstige optreden van de 
EU met betrekking tot de eerbiediging en 
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de bevordering van de fundamentele 
vrijheden op het vlak van burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
naast de jurisprudentie van het HvJ-EU op 
dit gebied; 

de bevordering van de fundamentele 
vrijheden op het vlak van burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
naast de jurisprudentie van het HvJ-EU op 
dit gebied; betreurt in dat verband het feit 
dat het HvJ-EU het rechters nog steeds 
niet toestaat vrijelijk afwijkende 
meningen te verkondigen, hetgeen 
indruist tegen de steeds politiekere rol die 
de uitspraken van het Hof spelen; 
betwijfelt of dit beleid in een moderne 
democratie verdedigbaar is; wijst erop dat 
het EHRM in Straatsburg al jaren een 
praktijk kent waarin afwijkende 
meningen mogen worden geuit, wat geleid 
heeft tot betere en duidelijkere 
jurisprudentie;

Or. en


