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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten wordt bepaald 
dat de lidstaten “de rechten [eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] en (...) de 
toepassing ervan [bevorderen]”; betreurt heit feit dat sommige lidstaten volgens het 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkbaar onvoldoende 
inspanningen leveren om de bekendheid met de bepalingen van het Handvest of de 
tenuitvoerlegging van deze bepalingen te bevorderen; 

2. verzoekt de lidstaten empirisch onderbouwde initiatieven te starten en 
beleidsmaatregelen te nemen om de bekendheid met het Handvest en de 
tenuitvoerlegging ervan op nationaal niveau te bevorderen; verzoekt de lidstaten een 
toetsing aan artikel 51 uit te voeren, om in een vroeg stadium te beoordelen of een 
rechtszaak of wetgevingsdossier vragen doet rijzen in het kader van het Handvest; is 
van mening dat het FRA-handboek over de toepasselijkheid van het Handvest in dit 
verband als inspiratiebron kan dienen; 

3. steunt krachtig een snelle hervatting van de onderhandelingen over de toetreding van de 
Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, 
naar aanleiding van advies 2/13 van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18 
december 20141; wijst er nogmaals op dat het belangrijk is het toetredingsproces te 
versnellen, om de bescherming van de grondrechten in de Unie te versterken en de 
positie ervan in de debatten over de rechtsstaat te versterken, en het Parlement 
voortdurend op de hoogte te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU;

4. onderstreept het feit dat een onafhankelijke rechterlijke macht de hoeksteen van de 
rechtsstaat en van het recht op effectieve rechtsbescherming is2; doet de aanbeveling dat 
wordt afgestapt van de bestaande aanpak om zaken in verband met de rechtsstaat in 
afzonderlijke landen aan te pakken volgens een ad-hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze;

5. herhaalt dat in het kader van de komende conferentie over de toekomst van Europa een 
niet-definitieve lijst kan worden opgesteld van vooraf vastgestelde beleidsprioriteiten, 
zoals Europese waarden en fundamentele rechten en vrijheden3;;

6. is zich bewust van het feit dat de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie 
gevolgen zal hebben voor de rechten van burgers als bedoeld in het tweede deel van het 
VWEU en titel V van het Handvest van de grondrechten; benadrukt het feit dat het goed 
zou zijn indien het Europees Parlement en het parlement van het VK gezamenlijk 

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU en artikel 47 van het Handvest.
3 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over het standpunt van het Europees Parlement over 
de conferentie over de toekomst van Europa, Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, paragraaf 7.
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toezicht zouden uitoefenen op de uitvoering en toepassing van het 
terugtrekkingsakkoord, en zou het toejuichen indien hiertoe gezamenlijke structuren in 
het leven zouden worden geroepen4.

4 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over de uitvoering van en het toezicht op de rechten 
van de burgers in het terugtrekkingsakkoord, Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006, paragraaf 22.


