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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat het belangrijk is dat het EU-Handvest van de grondrechten op nationaal 
niveau wordt gebruikt door de lidstaten en de nationale rechtbanken en wordt opgenomen in 
wetgevingsprocedures; betreurt dat slechts een beperkte poging is gedaan tot het bevorderen 
van de toepassing van de bepalingen van het Handvest, hoewel dit een verplichting is die is 
vastgelegd in artikel 51 van het Handvest;

2. merkt met bezorgdheid op dat een aantal lidstaten het Kaderbesluit van de Raad van 
28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht1 en de minimumnormen 
daarvan inzake de strafbare feiten van het ontkennen, vergoelijken of verregaand 
bagatelliseren van bepaalde misdrijven niet volledig of niet correct ten uitvoer heeft 
gelegd;

3. benadrukt dat een onafhankelijke rechterlijke macht, vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en pluralisme in de media cruciale onderdelen van de rechtsstaat zijn; verzoekt 
de Commissie toe te zien op de naleving van deze kernwaarden van de EU wanneer 
lidstaten er inbreuk op maken;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten de beginselen van de pijler van sociale rechten 
verder toe te passen om de sociale grondrechten op Europees en nationaal niveau te 
waarborgen, zoals de integratie van personen met een handicap, rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, sociale uitkeringen en sociale bijstand;

5. benadrukt dat in het licht van de ontwikkeling van nieuwe technologieën verdere 
waarborgen inzake privacy en gegevensbescherming nodig zijn; merkt op dat niet alleen 
rekening moet worden gehouden met de ethische implicaties van opkomende technologieën 
zoals kunstmatige intelligentie (KI) en big data, maar ook met de grondrechten;

6. verzoekt de Raad de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zo snel mogelijk af 
te ronden op basis van een brede toetreding zonder enige beperkingen; verzoekt ook de 
lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd en omgezet, dit alsnog 
te doen; toont zich bezorgd dat meerdere lidstaten het verdrag incorrect of slechts ten 
dele hebben uitgevoerd; verzoekt de Commissie de uitvoeringswetgeving te toetsen.

1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.


