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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 de bescherming en de volledige ontwikkeling van de grondrechten 

verder moet worden bevorderd en versterkt uit hoofde van de Verdragen en het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, en dat - meer in het bijzonder - de waarden 

van de Europese Unie, zoals die zijn verankerd in artikel 2 en alle relevante artikelen van 

het VEU door de EU, haar instellingen en alle lidstaten moeten worden geëerbiedigd en 

bevorderd; beklemtoont dat de Europese instellingen hierbij het voortouw moeten nemen 

en onderstreept dat de lidstaten bij de implementatie van deze verplichtingen het goede 

voorbeeld moeten geven; 

2. 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 waardevolle bijdrage 

levert aan het waarborgen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 

de burgers van de Unie en de lidstaten; neemt kennis van advies nr. 2/2013 van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie, waarin het Hof heeft geconcludeerd dat de 

ontwerpovereenkomst inzake de toetreding van de EU tot het EVRM niet verenigbaar is 

met het EU-recht; verzoekt de Commissie en de Raad zo spoedig mogelijk tegemoet te 

komen aan de bezwaren die door het Hof naar voren zijn gebracht, teneinde volledig te 

voldoen aan de verplichting om toe te treden tot het EVRM zoals neergelegd in artikel 6, 

lid 2, VEU en op zo kort mogelijke termijn opnieuw onderhandelingen te voeren op een 

wijze die een meerwaarde betekent voor de bescherming van de rechten in de EU; 

3. vestigt de aandacht op het feit dat alle wetgevingsvoorstellen, met inbegrip van 

internationale overeenkomsten en in het algemeen alle EU-beleidsmaatregelen, aan een 

zorgvuldig onderzoek moeten worden onderworpen om te waarborgen dat ze in 

overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten; verzoekt de lidstaten en de 

Commissie ervoor te zorgen dat alle EU-wetgeving, in het bijzonder de economische en 

financiële aanpassingsprogramma's, die een negatieve uitwerking hebben gehad op de 

levensomstandigheden van grote aantallen mensen, continu ten uitvoer wordt gelegd 

overeenkomstig het Handvest van de grondrechten en het Europees Sociaal Handvest 

(artikel 151 VWEU), met name wat de aspecten betreft die verband houden met de 

bescherming van de economische en sociale rechten; 

4. is van mening dat schendingen, misbruik en ongelijkheden in de lidstaten de democratie 

en de rechtsstaat, alsmede het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen, 

ondermijnen; benadrukt de rol die het Parlement als enige rechtstreeks verkozen instelling 

toekomt bij het zorgvuldig onderzoeken van de wetgevingsvoorstellen en 

beleidsmaatregelen om te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met het Handvest; 

verzoekt de Uniewetgever om de EU-waarden te bevorderen, zoals vereist uit hoofde van 

artikel 3 VEU, en meer bepaald inclusie en gelijkheid, zoals vereist uit hoofde van de 

artikelen 8, 9 en 10 VWEU;  

5. herinnert in dit verband eens te meer aan de noodzaak om de samenhang tussen de interne 



 

PE552.052v03-00 4/6 AD\1061371NL.doc 

NL 

en externe aspecten, met inbegrip van internationale overeenkomsten, van de bescherming 

en bevordering van de mensenrechten in de Europese Unie te waarborgen, en onderstreept 

dat de wetgeving en de beleidsvorming op het gebied van veiligheid en justitie, alsook de 

externe dimensie van het beleid van de Unie, in overeenstemming moeten zijn met het 

Handvest van de grondrechten en het EVRM, aangezien het doel van het veiligheids- en 

justitiebeleid moet zijn het waarborgen en beschermen van de vrijheid en de grondrechten; 

6. onderstreept de noodzaak om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat in alle lidstaten op een 

doeltreffende en samenhangende wijze wordt beschermd en dat schendingen van de 

grondrechten worden voorkomen, en onderkent dat de rechtsstaat een belangrijke rol 

speelt bij het voorkomen van schendingen van de grondrechten; brengt in herinnering dat 

de grondrechten een essentieel onderdeel vormen van de EU-waarden en dat in artikel 7 

VEU een mechanisme is opgenomen om te reageren op een ernstige en voortdurende 

schending, of het evidente risico van een ernstige schending, door een lidstaat van de 

waarden zoals bedoeld in artikel 2 VEU, en onderstreept dat artikel 7 op uniforme wijze 

voor alle lidstaten moet gelden om een gelijke behandeling te waarborgen; 

7. is derhalve verheugd over het door de Commissie op 11 maart 2014 vastgestelde nieuwe 

EU-kader voor de verbetering van de bescherming van de rechtsstaat, alsmede over het 

besluit van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2014 betreffende de instelling van 

een regelmatige dialoog tussen de lidstaten in de Raad over de rechtsstatelijkheid in de 

EU, aangezien beide mechanismen moeten worden toegepast voordat een procedure 

overeenkomstig artikel 7 VEU kan worden ingeleid, en verzoekt de Commissie en de 

Raad het Parlement regelmatig te informeren; 

8. wijst echter tegelijkertijd op de grote hindernissen voor de toepassing hiervan, in het 

bijzonder op het feit dat de formele vaststelling van een ernstige en voortdurende 

schending van de grondrechten van de Unie in een lidstaat overeenkomstig artikel 7, lid 2, 

VEU eenparigheid van stemmen in de Raad vereist; 

9. spoort de EU-instellingen en de lidstaten aan om aanvullende mechanismen vast te stellen 

om de naleving van de grondrechten en de rechtsstaat in de lidstaten doeltreffend te 

controleren; is van mening dat, onverminderd de reeds bestaande mechanismen voor 

ernstige en voortdurende schendingen, dit voorgestelde alternatief: 

 (a)  het mandaat van het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie moet 

verruimen, zodat het ook bevoegd wordt voor het toezicht op de situatie van de 

grondrechten en de rechtsstaat in elke lidstaat, zowel overeenkomstig de wetgeving 

van de Europese Unie als daarbuiten, en teneinde het in staat te stellen informatie over 

schendingen van de grondrechten door een lidstaat openbaar te maken; 

 (b)  de Commissie in staat moet stellen om, op basis van de conclusies van de verslagen 

van het Bureau voor de grondrechten, inbreukprocedures in te leiden voor inbreuken 

op grond van artikel 2 VEU, teneinde in de praktijk voor een hoog niveau van 

bescherming van de grondrechten in de lidstaten te zorgen; 

10. wijst erop dat de EU-instellingen en nationale parlementen zowel onderling moeten 

samenwerken als met de Raad van Europa en andere organisaties; onderstreept dat de 

bescherming van de rechten van minderheden een fundamenteel beginsel van de 
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democratie is en betreurt alle vormen van discriminatie van minderheden en kwetsbare 

personen en gemeenschappen, zoals bedoeld in artikel 2 VEU, en neemt nota van het 

besluit van de Raad om de mensenrechtensituatie in de Europese Unie te zullen 

monitoren; 

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

van de EU-wetgeving, in het bijzonder van wetgeving die de mensenrechten beïnvloedt en 

ontwikkelt; 

12. beklemtoont dat de institutionele transparantie, democratische verantwoording en 

openheid in de EU moeten worden bevorderd en verzoekt de bevoegde EU-instellingen en 

alle lidstaten met klem om: 

 – meer hun best te doen voor een spoedige herziening van Verordening (EG) nr. 

1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie om te zorgen voor een zo groot mogelijke 

transparantie en vereenvoudigde procedures voor toegang van het publiek tot 

informatie en documenten; roept de Commissie in dit verband op het 

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

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

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

bevoegdheid van de EU vallende beleidsgebieden in overeenstemming zijn met dit 

doel; 

 – gedurende deze zittingsperiode een herziening van de verordening over het Europees 

burgerinitiatief (Verordening (EU) nr. 211/2011) voor te leggen, teneinde de werking 

ervan te verbeteren en de administratieve, organisatorische en financiële hinderpalen 

uit de weg te ruimen die erin resulteren dat niet alle Europese burgers hun 

democratische invloed kunnen doen gelden door middel van burgerinitiatieven zoals 

bedoeld in de Verdragen; spoort de Commissie ook aan in haar voorstel de nodige 

bepalingen op te nemen om uit te sluiten dat bepaalde groepen burgers, zoals blinden 

of zij die in het buitenland wonen, het recht wordt ontnomen om burgerinitiatieven te 

ondersteunen, aangezien een dergelijke uitsluiting de gelijkheid tussen en de 

betrokkenheid van burgers beperkt; 

 – te komen met een herziening van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van 

uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees 

Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan 

zij geen onderdaan zijn, teneinde deze specifieke groep burgers in staat te stellen om 

in hun land van verblijf deel te nemen aan de Europese verkiezingen; verzoekt de 

lidstaten om al hun burgers de mogelijkheid te bieden hun stem uit te brengen bij de 

Europese verkiezingen, ook wanneer ze niet in de EU wonen, met name aan de hand 

van een tijdige voorlichtingscampagne; 

 – aandacht te besteden aan het groeiende bevolkingssegment dat volledig uit zijn rechten 

is ontzet bij nationale verkiezingen, omdat het noch in het thuisland noch in het land 

van verblijf kan stemmen. 
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