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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 "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 

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, 
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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; 

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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