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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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

B. gezien de studie "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,

C. gezien de hoorzitting "Broadening the scope of the EU Charter on Fundamental Rights 
(Article 51)?" (De werkingssfeer van het EU-Handvest van de grondrechten (artikel 51) 
verruimen?) van 23 februari 2016,

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

E. 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,

1. bevestigt nogmaals dat het in artikel 44 van het Handvest van de grondrechten en de 
artikelen 20 en 227 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
verankerde grondrecht om verzoekschriften in te dienen een van de pijlers van het 
Europees burgerschap en een cruciaal element van de participatiedemocratie is, waarmee 
de burgers dichter bij de EU worden gebracht via een open, democratische, inclusieve en 
transparante procedure;

2. brengt in herinnering dat in steeds meer verzoekschriften die sinds de inwerkingtreding 
van het Handvest van de grondrechten van de EU in december 2009 bij het Parlement zijn 
ingediend, een beroep wordt gedaan op het Handvest als rechtsgrond in geval van 
vermeende schending van de grondrechten; merkt op dat deze verzoekschriften erop 
kunnen wijzen dat serieus en structureel te weinig rekening wordt gehouden met de 
grondrechten bij het opstellen van wetgeving en beleid op zowel EU-niveau als op 
nationaal niveau, en bij de tenuitvoerlegging van wetgeving in de lidstaten; is van mening 
dat EU-burgers baat kunnen hebben bij een betere interactie tussen de Commissie 
verzoekschriften en het Bureau voor de grondrechten (FRA), met name waar het gaat om 
de behandeling van verzoekschriften, waarbij het FRA direct reageert op de bezorgdheden 
van indieners over mogelijke schendingen van de grondrechten;

3. merkt op dat de Ombudsman ook een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van de 
eerbiediging van de grondrechten in het kader van het Handvest, niet alleen met 

1 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162.
2 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 201.
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betrekking tot artikel 41 betreffende het recht op behoorlijk bestuur zelf, maar ook gezien 
het feit dat een dergelijk goed bestuur van cruciaal belang is voor het waarborgen van 
andere grondrechten; herinnert aan het voorbeeldige werk van de Ombudsman tijdens 
deze zittingsperiode op het gebied van onder meer transparantie en vrijheid van 
informatie, alsook aan het speciaal verslag over Frontex1, dat met name betrekking heeft 
op het recht op beroep van asielzoekers en migranten;

4. merkt op dat de inwerkingtreding van het Handvest door de burgers en ingezetenen van de 
EU wordt beschouwd als een van de belangrijkste manieren waarop lidmaatschap van de 
Unie meerwaarde brengt; is ervan overtuigd dat een hervorming van de Unie met het oog 
op meer legitimiteit en een grotere waardering van haar burgers en ingezetenen 
voornamelijk kan worden gerealiseerd door het in het Handvest verankerde 
toepassingsgebied van de bescherming van de grondrechten te vergroten; benadrukt dat 
het Handvest van de grondrechten het democratisch tekort kan verhelpen en beschouwd 
kan worden  als basis voor de ontwikkeling van solide sociaal beleid dat 
sociaaleconomische ongelijkheid overbrugt en een volwaardige Unie van volkeren 
mogelijk maakt;

5. is verontrust over het feit dat het Handvest van de grondrechten in de lidstaten uitsluitend 
wordt toegepast wanneer zij het EU-recht ten uitvoer leggen; herhaalt dat veel burgers en 
ingezetenen de tenuitvoerlegging ervan onduidelijk en ontoereikend vinden; onderstreept 
echter dat het Handvest een primaire rechtsbron van de Unie is, niet alleen voor de 
instellingen, maar ook voor de lidstaten; herinnert eraan dat het voor een effectieve 
uitoefening van de grondrechten noodzakelijk is dat de lidstaten de bepalingen van het 
Handvest tevens handhaven, en dat de beperkte toepasbaarheid ervan hun geen carte 
blanche geeft om de in het Handvest vervatte rechten te schenden;

6. is van mening dat de veelheid aan rechtsbronnen voor de bescherming van de 
grondrechten (op nationaal, EU- en internationaal niveau) en de complexiteit van hun 
interactie de bescherming niet mogen verzwakken; benadrukt dat een striktere 
interpretatie en toepassing van het Handvest van de grondrechten volstaan om de 
bescherming en bevordering van de grondrechten in de gehele Unie te waarborgen; is van 
mening dat deze bredere interpretatie in overeenstemming moet zijn met de internationale 
verplichtingen van de EU ten aanzien van de mensenrechten, aangezien deze voortvloeien 
uit de plicht van de Unie om het internationaal gewoonterecht en de algemene beginselen 
van het internationaal publiekrecht te handhaven;

7. meent dat de verwachtingen van de meeste indieners met betrekking tot de bij het 
Handvest aan hen toegekende rechten hoog zijn en veel verder strekken dan het huidige 
toepassingsgebied ervan; benadrukt dat een te enge of onsamenhangende uitlegging van 
artikel 51 mensen van de EU vervreemdt; moedigt de EU-instellingen en de lidstaten aan 
de toepassing van het Handvest te verbeteren door het toepassingsgebied ervan te 
verbreden en dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat het toepassingsgebied van artikel 51 zo samenhangend en zo ruim mogelijk 
wordt uitgelegd, zodat de universele en uniforme tenuitvoerlegging van het Handvest door 
de Unie en voor alle burgers kan worden gewaarborgd; is van mening dat de universele 
toepassing van het Handvest een voorwaarde is voor de bevordering en de consolidatie 

1 Speciaal verslag van de Europese Ombudsman van 7 november 2013 betreffende het onderzoek op eigen 
initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ).
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van het Europees burgerschap en de versterking van de democratische participatie in de 
EU; 

8. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om discriminatie van vrouwen te 
bestrijden; herinnert eraan dat in artikel 23 van het Handvest is bepaald dat "de gelijkheid 
van mannen en vrouwen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip van 
werkgelegenheid, beroep en beloning"; wijst erop dat het beginsel van gelijkheid niet 
belet dat maatregelen worden gehandhaafd of genomen waarbij specifieke voordelen 
worden ingesteld ten gunste van het ondervertegenwoordigde geslacht;

9. acht het van cruciaal belang dat de Unie, behalve wat betreft de algehele waarborging van 
vrijheden en de bescherming van gelijkheid en politieke rechten, beslissende stappen zet 
om meer invulling te geven aan haar eigen toezeggingen de sociale rechten van het 
Handvest te waarborgen; is van mening dat de huidige waarborging van burger- en 
politieke rechten op deze manier uiteindelijk gepaard zal gaan met bredere economische, 
sociale en culturele rechten, zodat de Unie in overeenstemming wordt gebracht met de 
universaliteit, onvervreemdbaarheid, ondeelbaarheid, onderlinge afhankelijkheid en 
onderlinge samenhang van de mensenrechten; spreekt de wens uit dat het Europees 
Sociaal Handvest dezelfde status krijgt als de Verdragen, op dezelfde wijze als het 
Handvest van de grondrechten;

10. benadrukt dat artikel 7, lid 7, van Verordening (EU) nr. 472/2013 betreffende de 
versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die 
ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit1, waarin is bepaald dat de inspanningen voor budgettaire consolidatie 
die na het macro-economisch aanpassingsprogramma zijn vereist "rekening [moeten 
houden] met de noodzaak om voldoende middelen veilig te stellen voor elementaire 
beleidsgebieden, zoals onderwijs en gezondheidszorg", in overeenstemming is met de 
voorschriften van de sociale bepalingen van het Handvest en de beginselen van het 
Europees Sociaal Handvest;

11. verlangt dat een gedragscode voor alle personeelsleden wordt opgesteld en ten uitvoer 
gelegd overeenkomstig het Handvest van de grondrechten; roept op tot het instellen van 
nalevingsmechanismen die ervoor zorgen dat elke schending tijdig wordt opgespoord, 
gemeld en verwerkt; is van mening dat het recht van vermeende slachtoffers en 
klokkenluiders op de bescherming van hun persoonsgegevens gedurende dit proces als 
onvervreemdbaar moeten worden beschouwd; roept op tot het organiseren van 
trainingssessies voor personeel om discriminatie en haatuitingen op grond van geslacht, 
seksuele geaardheid, etnische oorsprong of enige andere status uit te bannen;

12. dringt bij de Raad aan op afronding van de goedkeuring van de horizontale EU-
antidiscriminatierichtlijn die het in het Handvest vervatte non-discriminatiebeginsel zal 
waarborgen; betreurt het feit dat deze richtlijn zo lang is geblokkeerd, aangezien 
goedkeuring ervan verdere waarborging van concrete grondrechten in de Unie mogelijk 
maakt, de huidige inmenging van artikel 51 omzeild kan worden door het aannemen van 
specifieke, door de lidstaten om te zetten EU-wetgeving, en voldaan kan worden aan de 
verplichtingen die de Unie is aangegaan bij haar toetreding tot het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap;

1 PB C 140 van 27.5.2013, blz. 1.
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13. is er stellig van overtuigd dat het cruciaal is te waarborgen dat de bescherming die EU-
burgers en -ingezetenen binnen het huidige stelsel genieten effectief is, vooral op het 
gebied van economische, sociale en culturele rechten, maar ook met betrekking tot de 
fundamentele vrijheden, discriminatie en democratische participatie; meent dat dit 
mogelijk is door het Handvest breder toe te passen; verzoekt de Commissie in dit verband 
erop toe te zien dat een onafhankelijke, participatieve en transparante effectbeoordeling 
van de grondrechten wordt opgenomen in alle nieuwe wetsvoorstellen, zodat de 
grondrechten worden geïntegreerd en effectief beschermd in alle relevante 
beleidsterreinen; stelt voor een concept voor "grondrechten door ontwerp" verder te 
ontwikkelen en toe te passen en zo verankering van de strengste normen op het gebied van 
de grondrechten vanaf de vroegste stadia in de beleidsvorming te bevorderen; benadrukt 
dat niet-toepassing van een bestaand artikel, zoals  artikel 9 VWEU betreffende een hoog 
niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming, het democratische karakter van de 
EU en haar lidstaten niet ten goede komt, maar juist mede afbreuk doet aan haar 
legitimiteit;

14. benadrukt dat het FRA in een institutioneel kader belangrijk is; betreurt het dat de 
werkzaamheden van het Bureau niet worden meegenomen in de beoordeling van de 
verenigbaarheid van de institutionele activiteiten met de grondrechten, en evenmin op 
regelmatige basis deel uitmaken van expertise op het gebied van wetgevingsdossiers die 
relevant zijn voor de interne en externe bevoegdheden van de Unie; herhaalt dat 
onafhankelijke en onpartijdige deskundigheid bij de systematische voorbereiding van 
compatibiliteitscontroles op alle activiteitensectoren van de EU-instellingen van essentieel 
belang is; is van mening dat daartoe de bijdragen van de relevante agentschappen (het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid en het FRA) aan de wetgevende instellingen en 
de instellingen met operationele bevoegdheden op dit gebied kunnen worden 
gesystematiseerd en verder opgewaardeerd, zodat zij aan betekenis winnen; neemt kennis 
van het interactieve online-instrument Clarity dat door het FRA is ontwikkeld om 
gemakkelijk te kunnen vaststellen wat het meest geschikte buitengerechtelijke 
mensenrechtenorgaan is voor een bepaalde grondrechtenkwestie;

15. is er stellig van overtuigd dat de strategie van de Commissie voor een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten door de Europese Unie 
weliswaar een stap in de goede richting is na de inwerkingtreding van het Handvest, maar 
dat deze strategie dringend moet worden geactualiseerd; is ingenomen met de 
jaarverslagen van de Commissie over de toepassing van het Handvest en verzoekt om 
herziening van de in 2010 opgestelde strategie waarbij de nieuwe uitdagingen en de 
werkelijkheid waarvoor de instellingen zich geplaatst zien, met name na de brexit, tot 
uitdrukking komen; 

16. 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;

17. herinnert eraan dat zowel in de Verdragen als in het EU-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 
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officiële EU-talen;

18. wijst erop dat de lidstaten zelf de mogelijkheid – en de morele verplichting – hebben om 
de bepalingen van het Handvest in hun wetgeving op te nemen, ook wanneer zij daarbij 
niet rechtstreeks EU-wetgeving omzetten; betreurt de verslechterende situatie van de 
mediavrijheid in diverse lidstaten; dringt er tevens bij de Commissie op aan de nodige 
maatregelen te nemen om de vrijheid en het pluralisme in de media te monitoren en te 
handhaven, en dringt er bij de lidstaten op aan deze maatregelen te eerbiedigen; 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; is van mening dat willekeurig 
of buitensporig gebruik van geweld door de politie of andere veiligheidsdiensten van een 
lidstaat tegen vreedzame vergaderingen in strijd is met de bepalingen van het Handvest;

19. roept de Commissie op moediger te werk te gaan bij het toezicht op maatregelen die 
nationale autoriteiten nemen om EU-recht ten uitvoer te leggen en die vragen opwerpen 
met betrekking tot het Handvest van de grondrechten, met name gezien het feit dat deze 
grondrechten niet noodzakelijk overal in de EU worden gewaarborgd;

20. is verheugd over de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh inzake de toegang van 
visueel gehandicapten tot aangepaste gepubliceerde werken, omdat dit een essentiële stap 
is in de context van artikel 26 van het Handvest betreffende de integratie van personen 
met een handicap;

21. neemt kennis van verzoekschrift nr. 657/2016 en benadrukt dat het van het grootste belang 
is erop toe te zien dat artikel 10 van het Handvest inzake de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst in alle lidstaten en door alle instanties en instellingen in de 
publieke sfeer, met name in het onderwijs, in acht wordt genomen;

22. roept de Commissie, de andere EU-instellingen en de autoriteiten van de lidstaten op om 
regelmatig en rechtstreeks te rade te gaan bij het FRA wanneer er grondrechten op het spel 
staan; pleit er verder voor dat in aanvulling op het beleid van de lidstaten een verplichte 
beoordeling en evaluatie van de bestaande wetgeving worden ingevoerd in het kader van 
de Europese economische governance, teneinde te waarborgen dat deze in 
overeenstemming is met de bepalingen van het Handvest, met name de sociale bepalingen 
ervan; stelt voor een scorebord voor grondrechten te ontwikkelen om na te gaan of de 
grondrechten in de lidstaten worden geëerbiedigd;

23. is van mening dat de tenuitvoerlegging van de interne aspecten van het Handvest 
aanzienlijk tekortschiet, met name wanneer de lidstaten bevoegdheden van de Unie 
uitoefenen; vraagt de Commissie waakzamer toe te zien op een volledige en consistente 
invulling van het Handvest door de lidstaten; roept de Commissie op een geïntegreerde 
benadering te ontwikkelen voor het monitoren van de naleving van artikel 6 VEU en de 
artikelen 258-260 VWEU die tijdige kennisgeving, reactie en preventie in geval van 
schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden mogelijk maakt; herinnert 
aan de belofte van de voormalige Commissie om, naast toepassing van artikel 7 VEU als 
laatste redmiddel, een nieuw instrument in het leven te roepen dat verder gaat dan de 
huidige inbreukprocedures in termen van sancties, om duidelijke schendingen van de 
grondrechten van het Handvest aan te pakken, met name wanneer er regeringen van de 
lidstaten bij betrokken zijn;
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24. is het sterk met de Commissie oneens over haar restrictieve interpretatie van artikel 51, lid 
1, bij de beoordeling van een reeks verzoekschriften die bij het Parlement zijn ingediend, 
en herhaalt met nadruk dat de EU-instellingen het Handvest moeten naleven onder alle 
omstandigheden en onafhankelijk van de rol waarin zij optreden;

25. benadrukt dat respect voor het Handvest noodzakelijk is, met name de sociale bepalingen, 
en dat het wordt geëerbiedigd in alle fasen van het Europees Semester, met inbegrip van 
de jaarlijkse groeianalyse, waarbij tegelijkertijd het gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid wordt geactualiseerd; dringt erop aan dat de ontwikkeling van sociale 
benchmarks wordt gemonitord en als onderdeel van een geïntegreerde aanpak wordt 
opgenomen in de landspecifieke aanbevelingen;

26. wijst erop dat het bezuinigingsbeleid van de EU en de lidstaten heeft geleid tot een 
enorme toename van sociaaleconomische ongelijkheid, waardoor de burgers hun 
grondrechten niet ten volle en concreet kunnen uitoefenen;

27. herinnert aan het politieke akkoord tussen de belangrijkste EU-instellingen en de lidstaten 
over de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens; benadrukt dat deze toetreding een wettelijke verplichting is uit hoofde van 
artikel 6, lid 2, VEU; is van oordeel dat de voltooiing daarvan verdere waarborgen met 
zich zou meebrengen voor de grondrechten van burgers en ingezetenen van de Unie en 
een samenhangend kader biedt voor de bescherming van de mensenrechten in heel 
Europa; verzoekt de Commissie de nodige stappen te nemen om uiteindelijk de juridische 
barrières op te heffen die afronding van het toetredingsproces in de weg staan, indien 
nodig door een nieuwe toetredingsovereenkomst op te stellen die de in advies 2/13 van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie vastgestelde tekortkomingen verhelpt;

28. verzoekt de verschillende EU-instellingen om bij de volgende herziening van het Verdrag 
een verruiming van het toepassingsgebied van het Handvest te overwegen, inclusief 
schrapping van artikel 51;

29. uit zijn ontevredenheid over de interpretatie van de artikelen 51 en 52, die kunstmatig 
tegenstrijdigheden creëren tussen rechten en beginselen, in het bijzonder tussen burger- en 
politieke rechten en sociale en economische beginselen; herinnert aan het standpunt van 
het FRA in het verslag over de grondrechten 2017 dat het Handvest 'uniek is in de zin dat 
het burger- en politieke rechten en sociale en economische rechten op gelijke basis in één 
document combineert'; is van mening dat de sociale en economische rechten veel te zwak 
zijn en resoluut moeten worden versterkt in het EU-recht en in het constitutionele bestel 
van de lidstaten door de twintig beginsel van het Europees Sociaal Handvest juridisch 
bindend te maken voor alle instellingen en lidstaten.
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