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SUGGESTIES

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

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 44 en 51,

– gezien de studie getiteld "The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures" (De interpretatie van artikel 51 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU: het dilemma van een striktere of ruimere toepassing van het 
handvest op nationale maatregelen) die in februari 2016 is gepubliceerd door de 
beleidsondersteunende afdeling C van het directoraat-generaal Intern Beleid,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2016 over de instelling van een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten1, met name paragraaf 20,

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 over mogelijke ontwikkelingen en 
aanpassingen van het huidige institutionele bestel van de Europese Unie2, met name 
paragraaf 45,

A. overwegende dat artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) bepaalt 
dat de Europese Unie de rechten, vrijheden en beginselen erkent die zijn vastgesteld in 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als 
aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde juridische waarde heeft als 
de Verdragen;

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 51 van het Handvest de bepalingen ervan zijn 
gericht tot onder meer de instellingen, organen, instanties en agentschappen van de 
Unie; overwegende dat overeenkomstig artikel 51, lid 1, de bepalingen van het 
Handvest uitsluitend van toepassing zijn op de lidstaten wanneer zij het recht van de 
Europese Unie ten uitvoer leggen;

C. overwegende dat in artikel 51, lid 1, ook is bepaald dat de instellingen en organen van 
de Unie de toepassing van het Handvest bevorderen; overwegende dat het Handvest niet 
louter een reeks verbodsbepalingen is maar tevens moet worden beschouwd als een 
instrument voor het nemen van maatregelen om te waarborgen dat doeltreffend wordt 
voldaan aan zijn bepalingen;

D. overwegende dat in artikel 6 VEU ook wordt benadrukt dat de grondrechten, zoals zij 
worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens (EVRM), als algemene beginselen deel uitmaken van het recht van de Unie;

E. overwegende dat artikel 151 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

                                               
1 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162.
2 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 201.
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Unie (VWEU) verwijst naar de sociale grondrechten zoals vastgelegd in het Europees 
Sociaal Handvest;

F. overwegende dat in zijn studie van november 2017 over de tenuitvoerlegging van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de 
EU1 onder meer de relevantie van het Handvest voor de activiteiten van de Commissie 
in het kader van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM-verdrag) en in de context van het Europees Semester wordt behandeld; 
overwegende dat er weinig aandacht wordt besteed aan de sociale rechten van het 
Handvest bij het economische bestuur van de Unie; overwegende dat deze rechten als 
ware grondrechten moeten worden beschouwd;

G. overwegende dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een 
aantal aanbevelingen heeft opgesteld voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Handvest van de grondrechten in zijn adviezen getiteld "Verbetering van de toegang tot 
rechtsmiddelen op het gebied van het bedrijfsleven en de mensenrechten op EU-
niveau"2 en "Uitdagingen en kansen voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de 
grondrechten"3;

1. stelt vast dat het Handvest van de Grondrechten moet worden toegepast met volledige 
eerbiediging van het EVRM, erkent tegelijkertijd ook het belang van het Europees 
Sociaal Handvest en de Europese pijler van sociale rechten en verzoekt de Commissie 
om de toetredingsprocedure van de EU tot het EVRM te versnellen en een hogere 
prioriteit te geven aan het bestuderen van de mogelijkheid van de toetreding van de EU 
tot het Europees Sociaal Handvest;

2. dringt er bij de Commissie op aan het toepassingsgebied van artikel 51 van het 
Handvest van de grondrechten te verduidelijken aangezien verschillende interpretaties 
bijdragen aan de verwarring en ze de toepassing van het Handvest onduidelijk en 
ontoereikend maken4;

3. verzoekt de Commissie om te zorgen voor richtsnoeren voor de EU-lidstaten over de 
wijze waarop zij rekening moeten houden met de grondrechten bij de tenuitvoerlegging 
van het recht van de Unie;

4. benadrukt dat uit hoofde van artikel 51, lid 1, van het Handvest de in het Handvest 
vastgestelde beginselen en rechten moeten worden bevorderd, en wijst op het verband 
tussen de waarden van de Unie en het Handvest, alsook de criteria van Kopenhagen 
voor de toetreding van derde landen tot de Unie; betreurt dat de EU momenteel niet 
beschikt over een omvattend mechanisme voor de bescherming van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, waarvoor het Parlement in zijn resolutie van 
14 november 20185 heeft gepleit, dat het mogelijk maakt om ontwikkelingen binnen de 

                                               
1 "The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework", Europees 
Parlement, directoraat-generaal Intern Beleid, beleidsondersteunende afdeling C – Rechten van de burger en 
Constitutionele Zaken, november 2017.
2 Advies FRA 1/2017, 10 april 2017.
3 Advies FRA 4/2018, 24 september 2018.
4 Zie bijvoorbeeld afdeling 2.3 van advies FRA 4/2018 van 24 september 2018.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0456.
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instellingen en organen van de EU en binnen de lidstaten waarvoor maatregelen moeten 
worden getroffen om de rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest te 
beschermen en eraan te voldoen, systematisch te screenen; stelt met name voor dat de in 
de criteria van Kopenhagen vervatte voorwaarden met betrekking tot de grondrechten 
niet één keer worden gebruikt als toetredingsvoorwaarden, maar dat de lidstaten op 
gezette tijden aan deze voorwaarden worden getoetst;

5. merkt met bezorgdheid op dat het Handvest van de grondrechten in de lidstaten 
uitsluitend wordt toegepast wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer leggen en 
verzoekt de verschillende EU-instellingen om bij de volgende herziening van het 
Verdrag een verruiming van het toepassingsgebied van het Handvest te overwegen;

6. roept de Commissie, de andere EU-instellingen en de nationale en regionale overheden 
van de lidstaten op om regelmatig te rade te gaan bij het FRA wanneer er grondrechten 
op het spel staan; pleit verder voor de invoering van een verplichte beoordeling en 
evaluatie in het kader van het Europees Semester, zodat kan worden onderzocht in 
hoeverre de lidstaten de bepalingen van het Handvest naleven;

7. uit zijn bezorgdheid over het gebrek aan systematische effectbeoordelingen op het 
gebied van de grondrechten voordat de Commissie haar goedkeuring hecht aan haar 
wetgevingsvoorstellen en roept de Commissie, de Raad en het Parlement op om 
onafhankelijke en alomvattende compatibiliteitscontroles en effectbeoordelingen met 
betrekking tot de grondrechten uit te voeren voor elk wetsvoorstel, en zo de 
grondrechten in alle relevante beleidsterreinen te integreren;

8. verzoekt de Commissie, de Raad en het Parlement te voorzien in systematische 
overlegstructuren van organen en instellingen met deskundigheid op het gebied van de 
mensenrechten in het algemeen en het Europees Handvest van de grondrechten in het 
bijzonder; verwijst in dit verband naar het FRA, maar tevens naar de relevante organen 
van de Raad van Europa en de Verenigde Naties;

9. herinnert eraan dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld1 dat de Commissie het 
Handvest ook met betrekking tot de haar bij het ESM-verdrag opgedragen taken 
volledig moet eerbiedigen, in het bijzonder wat betreft het ondertekenen van 
memoranda van overeenstemming, en dat hetzelfde geldt voor de landspecifieke 
aanbevelingen in de context van het Europees Semester; verzoekt de Commissie de 
effectbeoordelingen met betrekking tot de grondrechten systematisch te integreren in 
het sociaaleconomisch bestuur van de EU, met bijzondere aandacht voor de 
verenigbaarheid met de sociale bepalingen van het Handvest;

10. wijst erop dat de mazen in de omzetting en de correcte tenuitvoerlegging van het EU-
recht in de lidstaten reële gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de EU-
grondrechten; herinnert in dit verband aan de rol van de Commissie als hoedster van de 
Verdragen, en herinnert eraan dat zij dus eindverantwoordelijke – of zelfs primair 
verantwoordelijke – is voor de bescherming van de grondrechten, zo nodig door middel 
van inbreukprocedures; roept in dit verband op tot meer vastberaden leiderschap bij het 
waarborgen van een adequate tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving, met name wat 

                                               
1 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 september 2016, Ledra Advertising Ltd e.a./Europese Commissie en 
Europese Centrale Bank (ECB), ECLI:EU:C:2016:701.
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betreft het in artikel 37 van het Handvest verleende recht op bescherming van het 
milieu, door middel van meer zorgvuldige, doortastende en grondige 
inbreukprocedures; herinnert aan het belang van een snelle invoering en adequate 
tenuitvoerlegging van de pijler inzake toegang tot de rechter in het Verdrag van Aarhus;

11. benadrukt dat de toepassing van het Handvest zich ook uitstrekt tot de agentschappen 
van de EU; stelt daarom vast dat, wanneer verordeningen of besluiten waarmee 
agentschappen worden opgericht worden opgesteld of herzien, een verwijzing moet 
worden opgenomen naar de noodzaak dat agentschappen het Handvest alsmede het 
internationale recht inzake de mensenrechten eerbiedigen binnen hun respectieve 
mandaten; roept alle agentschappen ertoe op een grondrechtenstrategie vast te stellen, 
met inbegrip van een gedragscode voor hun personeelsleden en een onafhankelijk 
mechanisme voor het vaststellen en rapporteren van schendingen van de grondrechten; 
spoort met name Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) aan om het Handvest niet alleen in hun algemene beleid volledig na te leven, 
maar ook bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van de grens- en 
kustwacht en de asielfunctionarissen die bij deze agentschappen zijn aangesteld;

12. dringt erop aan de goedkeuring van de horizontale EU-antidiscriminatierichtlijn1

onverwijld af te ronden, teneinde meer grondrechten binnen de Unie concreet te 
waarborgen door middel van de goedkeuring van concrete EU-wetgeving en zo de 
huidige inmenging van artikel 51 te vermijden;

13. herinnert aan het belang van het subsidiariteitsbeginsel, en moedigt tegelijkertijd de 
lidstaten aan om het Handvest optimaal toe te passen overeenkomstig het EVRM en 
moedigt de uitwisseling van beste praktijken aan tussen de lidstaten, de Unie en haar 
agentschappen; herinnert aan en bevordert de waardering en positieve interpretatie en 
tenuitvoerlegging van het Handvest door nationale rechters;

14. onderstreept dat het Handvest waarschijnlijk het voornaamste instrument is voor het 
verdedigen, bevorderen en in de praktijk brengen van de waarden van de Unie, door de 
tenuitvoerlegging ervan in verschillende specifieke beleidslijnen en politieke 
activiteiten; benadrukt dat het voor de EU van essentieel belang is deze waarden te 
eerbiedigen, zowel in haar buitenlands beleid als intern, door de bescherming door het 
Handvest van haar burgers en ingezetenen uit te breiden, alsook bij de opvang van 
vluchtelingen en migranten;

15. benadrukt dat alle instellingen, agentschappen en organen van de EU, met inbegrip van 
Frontex, alsook de lidstaten, volledig gebonden zijn door de bepalingen van het 
Handvest van de grondrechten;

16. herinnert eraan dat zowel in de Verdragen als in het Handvest van de grondrechten 
wordt verwezen naar de bescherming van nationale minderheden en discriminatie op 
grond van taal; dringt erop aan binnen de EU-instellingen concrete administratieve 
stappen te nemen om de nationale regeringen aan te moedigen duurzame oplossingen te 
vinden en de cultuur van taalverscheidenheid in hun lidstaat te bevorderen, ook buiten 
de officiële EU-talen; 

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426).
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17. steunt de oprichting en bevordering van nationale mensenrechteninstellingen, die ertoe 
bijdragen dat de grondrechten worden geëerbiedigd bij het maken en tenuitvoerleggen 
van beleid en wetgeving, en die personen in specifieke gevallen bijstaan;

18. stelt vast dat de toegang tot rechtsmiddelen voor slachtoffers in derde landen van 
bedrijfsgerelateerde grondrechtenschendingen nog steeds gebreken vertoont en verzoekt 
om toegankelijke, goedkope en bureaucratisch eenvoudige mechanismen die de 
slachtoffers in staat stellen om deze schendingen aan de orde te stellen wanneer het 
betrokken bedrijf in de EU is gevestigd, op te nemen in de externe overeenkomsten van 
de EU, met name in de handels- en investeringsovereenkomsten;

19. benadrukt dat de EU-burgers het heft in eigen handen kunnen nemen door het Europees 
burgerinitiatief, dat is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon en in 2012 is uitgevoerd, 
en dat EU-burgers het recht geeft om bij de Commissie een verzoekschrift in te dienen 
om nieuwe EU-wetgeving voor te stellen; merkt op dat er tot nu toe vier succesvolle 
initiatieven zijn ontplooid, waarvan drie hebben geleid tot het ontwerpen van nieuwe 
wetgeving;

20. verzoekt de Commissie om systematische effectbeoordelingen op het gebied van de 
mensenrechten uit te voeren voordat zij externe overeenkomsten, in het bijzonder 
handelsovereenkomsten, sluit;

21. benadrukt het belang van het vaststellen van de regels die noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de begroting van de Unie ingeval zich in lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat en de grondrechten voordoen; steunt 
het opnemen van sterke en consistente grondrechtenclausules in de operationele teksten 
van de ontwerpverordeningen tot instelling van de EU-fondsen;

22. veroordeelt het ongekende en geïsoleerde besluit van Polen om de conclusies van de 
Raad over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten te verwerpen tijdens 
de vergadering van de ministers van Justitie op 11 oktober 2018 in Luxemburg;

23. herinnert aan het politieke akkoord tussen de belangrijkste EU-instellingen en de 
lidstaten over de toetreding van de EU tot het EVRM; is van oordeel dat de voltooiing 
van het proces verdere waarborgen met zich zou meebrengen voor de grondrechten van 
de burgers en ingezetenen van de Unie; verzoekt dat de nodige stappen worden 
genomen om de wettelijke belemmeringen weg te nemen die de toetreding in de weg 
staan.
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