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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. benadrukt de gemeenschappelijke waarden zoals die zijn vastgelegd in artikel 2 VEU en 

die ten grondslag liggen aan de Europese Unie; 

2. benadrukt dat de Unie berust op gemeenschappelijke beginselen en op de waarden van 

eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat 

en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot 

minderheden behoren; is van oordeel dat de EU-instellingen en -organen en de lidstaten 

het goede voorbeeld moeten blijven geven door daadwerkelijk hun verplichtingen na te 

komen en dat ze moeten evolueren naar een consensus en een gemeenschappelijke 

cultuur inzake de betekenis van de rechtsstaat als universele waarde in de 28 lidstaten 

en in de EU-instellingen, die door alle betrokkenen op gelijke wijze moet worden 

toegepast; 

3. is van oordeel dat de grondrechten slechts kunnen worden beschermd als de rechtsstaat 

wordt geëerbiedigd en dat deze eerbiediging des te belangrijker is binnen de Unie 

aangezien alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Verdragen en het 

internationale recht hiervan volledig afhankelijk zijn; 

4. meent dat de conclusies en adviezen van het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, evenals de rechtspraak van het Hof van Justitie een goede basis vormen 

voor de interpretatie van artikel 2 VEU en de reikwijdte van de rechten die zijn 

neergelegd in het Handvest van de grondrechten; 

5. herinnert eraan dat artikel 6, lid 2, VEU bepaalt dat de Unie toetreedt tot het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en 

dringt daar derhalve op aan; 

6. herinnert eraan dat recente gebeurtenissen in enkele lidstaten hebben aangetoond dat de 

niet-naleving van de rechtsstaat en van de fundamentele waarden niet voldoende wordt 

voorkomen, gezien de politieke problemen tussen de lidstaten en de afwezigheid van 

een doeltreffende en snelle respons van de EU-instellingen; 

7. meent dat de procedure ex artikel 7 VEU een laatste redmiddel blijft en nauwelijks ten 

volle zal worden gebruikt omdat de besluitvorming moeilijk is wegens de vereiste 

unanimiteit in de Europese Raad; stelt vast dat de Unie niet over een juridisch bindend 

mechanisme beschikt om regelmatig na te gaan of de lidstaten en de EU-instellingen de 

waarden en grondrechten van de Unie in acht nemen; 

8. benadrukt het belang van het kader voor de rechtsstaat dat in 2014 door de Commissie 
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is ingesteld1 en van de totstandbrenging van een jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat in 

de Raad Algemene Zaken zoals vastgesteld in december 2014; hoopt dat er een 

gemeenschappelijk draagvlak kan worden gevonden voor deze verschillende 

rechtsstatelijkheidsmechanismen, om ervoor te zorgen dat ze de naleving van de 

waarden met betrekking tot grondrechten en democratie in de gehele Unie doeltreffend 

kunnen waarborgen; vraagt de Commissie en de Raad dat zij het Parlement regelmatig 

op de hoogte houden van deze kwesties; dringt er evenwel bij alle instellingen op aan 

om te werken aan de oprichting van een breder, geïntegreerd mechanisme voor de 

democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, dat geldt voor alle lidstaten en de EU-

instellingen; beveelt daarom de goedkeuring aan van een pact tussen burgers, overheden 

en EU-instellingen voor democratie, rechtsstaat en grondrechten, waardoor iedereen 

zeggenschap krijgt; 

9. vindt het belangrijk een permanente dialoog te bevorderen en te werken aan een sterkere 

consensus tussen de Unie en haar lidstaten om de democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten te bevorderen en te beschermen, om de gemeenschappelijke waarden 

zoals die zijn vastgelegd in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten op 

een volledig transparante en objectieve wijze te waarborgen; is ervan overtuigd dat er 

geen compromis mogelijk is wanneer het gaat om de grondrechten en de waarden die 

zijn vastgelegd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten; 

10. benadrukt de sleutelrol die het Europees Parlement en de nationale parlementen moeten 

vervullen bij het meten van de vorderingen op het gebied van de gemeenschappelijke 

waarden van de Unie zoals die zijn vastgelegd in artikel 2 VEU, en bij het toezien op de 

naleving ervan; stelt de sleutelrol vast van het Europees Parlement in het op gang 

houden van het noodzakelijke niet aflatende debat binnen de consensus in de Unie 

inzake democratie, rechtsstaat en grondrechten, rekening houdend met de veranderende 

maatschappij; meent dat de tenuitvoerlegging van deze waarden en beginselen moet 

berusten op een doeltreffende toetsing van de naleving van de in het Handvest 

gewaarborgde grondrechten; 

11. erkent de essentiële rol die de organisaties van het maatschappelijk middenveld spelen 

bij het bevorderen van de democratische waarden, de rechtsstaat en de grondrechten; 

– de volgende aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen: 

12. beveelt aan een omvattend EU-mechanisme voor de democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten tot stand te brengen, waarbij alle relevante belanghebbenden worden 

betrokken; meent dat dit kan inhouden dat het Verdrag moet worden gewijzigd met een 

langdurige maar noodzakelijke procedure in het licht van de gezamenlijke inspanningen 

om de democratische beginselen van de Unie te verdedigen, maar dat tot dat ogenblik 

een mechanisme kan worden opgezet binnen de grenzen van de huidige verdragen, 

bijvoorbeeld door middel van een interinstitutioneel akkoord, op voorwaarde dat dit 

mechanisme de procedure ex artikel 7 VEU niet uitholt of tegenwerkt, maar eerder 

aanvult en voorbereidt; vraagt dat alle lidstaten gelijk worden behandeld en dat geen 

besluiten worden genomen op louter politieke gronden; 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie van 11 maart 2014 getiteld "Een nieuw EU-kader voor het versterken van de 

rechtsstaat" (COM(2014)0158). 
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13. herinnert eraan dat als de Unie in haar internationale overeenkomsten eisen opstelt 

inzake de beoordeling van de bescherming en de bevordering van de mensenrechten, ze 

op dezelfde wijze moet garanderen dat de instellingen en alle lidstaten de rechtsstaat en 

de grondrechten eerbiedigen; 

14. dringt aan op een coördinatie van de initiatieven van de verschillende EU-instellingen 

en is van mening dat regelmatig informele trilogen moeten worden georganiseerd om te 

zorgen voor een coherente EU-aanpak en om te komen tot een op volledige consensus 

gebaseerde werkdefinitie van mensenrechten, rechtsstaat en democratie; 

15. beveelt aan een pact te sluiten voor de instelling van een jaarlijkse "beleidscyclus 

grondrechten" als onderdeel van een meerjarige gestructureerde dialoog tussen alle 

belanghebbenden; beveelt in dit verband aan dat het Europees Parlement en de nationale 

parlementen jaarlijks een debat houden over de eerbiediging van de democratie, de 

rechtsstaat en de toestand van de grondrechten in de Unie; meent dat dit debat zo 

georganiseerd moet worden dat benchmarks en streefdoelen worden vastgelegd en dat 

het voorziet in de middelen om de veranderingen van jaar tot jaar te evalueren binnen de 

bestaande consensus in de Unie inzake democratie, rechtsstaat en grondrechten; 

16. pleit voor de organisatie van een jaarlijks pan-Europees parlementair debat over 

democratie, de rechtsstaat en grondrechten als onderdeel van een meerjarige 

gestructureerde dialoog tussen het Europees Parlement, de nationale parlementen, de 

Commissie en de Raad, waarbij ook het maatschappelijk middenveld, het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten en de Raad van Europa worden betrokken; 

17. beveelt aan dat het pan-Europees parlementair debat zo georganiseerd wordt dat 

streefdoelen kunnen worden vastgelegd en dat het voorziet in de middelen om de 

vorderingen van jaar tot jaar te meten, met daarbij de mogelijkheid om verslag uit te 

brengen over de tenuitvoerlegging van doelen of aanbevelingen; beveelt ook aan de 

desbetreffende procedures te versnellen om middelen te creëren waarmee niet alleen 

onmiddellijk en doeltreffend toezicht kan worden gehouden op jaarlijkse wijzigingen, 

maar die er ook voor zorgen dat de verplichtingen door alle betrokken partijen worden 

nageleefd; 

18. meent dat het van wezenlijk belang is dit parlementair debat op de voet te volgen met de 

mogelijkheid om in de plenaire vergadering een jaarlijkse resolutie voor te stellen. 

19. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan de in Advies 2/13 van het Hof van Justitie 

uitgedrukte bezorgdheden zo snel mogelijk aan te pakken om te kunnen voldoen aan de 

in artikel 6 VEU vastgelegde plicht om toe te treden tot het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
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