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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement is een van de belangrijkste institutionele actoren van de EU, wanneer 
het gaat om de bevordering en de bescherming van grond- en mensenrechten binnen en buiten 
de Europese Unie. Het allang noodzakelijke bureau werd uiteindelijk in februari 2007 
opgericht. Het bureau kan echter niet doeltreffend functioneren, omdat het meerjarenkader
nog niet is aangenomen en de functie van directeur nog steeds niet is bezet. Er dienen 
onverwijld maatregelen te worden genomen om de functie van directeur te bezetten en het 
Europees Parlement moet bij dit proces worden betrokken. De Commissie buitenlandse zaken 
verzoekt de Commissie alle passende maatregelen te nemen om deze situatie recht te trekken.

Zoals is vermeld in de op 15 februari 2007 aangenomen Verordening (EG) nr. 168/2007) van 
de Raad is de belangrijkste taak van het bureau om de instellingen van de EU en de lidstaten 
te helpen hun, conform het EU- en communautair recht bestaande plicht te vervullen en bij 
hun beleid de grondrechten in acht te nemen, wanneer zij binnen de werkingssfeer van het 
communautair recht actief worden. Vooral het handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie weerspiegelt, met inachtneming van zijn status en de daarbij behorende toelichtingen,
deze grondrechten. Overeenkomstig artikel 5 van de verordening worden de thematische 
werkterreinen van het bureau door de Raad door middel van een meerjarenkader vastgesteld.

De belangrijkste doelstellingen van de rapporteur voor advies zijn de volgende:

Hij wijst op zijn resolutie inzake de bevordering en de bescherming van de grondrechten en 
de mensenrechten: de rol van nationale en Europese instellingen, met inbegrip van het bureau 
voor de grondrechten, en met name op zijn voorstellen voor uitbreiding van de principes van 
de bescherming van de mensenrechten buiten de Europese Unie.

Hij steunt de maatregelen die zijn genomen ter voorkoming van dubbel werk en ter 
waarborging van een passende coördinatie van de activiteiten van internationale organisaties 
die op dit gebied werkzaam zijn (OESO, VN en met name de Raad van Europa).

Hij is van mening dat de dialoog over de mensenrechten van buitengewoon groot belang is 
voor de betrekkingen van de Unie met derde landen. Hij is ingenomen met het feit dat het 
bureau openstaat voor deelname door kandidaat-lidstaten. Hij bekrachtigt dat de ruimte van 
stabiliteit, veiligheid en welvaart niet zonder de dialoog met de buurlanden over 
mensenrechten- en democratiekwesties kan worden geschapen en dat op dit gebied 
verschillende instellingen doeltreffender zouden moeten samenwerken.

Hij is van mening dat het bureau de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het 
buitenlands- en veiligheidbeleid moet steunen, zodra het hervormingsverdrag van kracht is 
geworden en dat deze functie  met name met het oog op de samenwerking met derde landen 
op het gebied van de mensenrechtendialoog, immigratie, georganiseerde misdaad of 
mensenhandel wordt gecreëerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7 bis (nieuw)

(7bis) Het bureau brengt regelmatig verslag 
uit aan het Europees Parlement.

Amendement 2
Artikel 2, letter f)

f) asiel; f) asiel, met inbegrip van de kwestie van 
gedwongen terugkeer;

Amendement 3
Artikel 2, letter j) bis (nieuw)

jbis) gevolgen van maatregelen ter 
bestrijding van terrorisme voor de 
grondrechten in de Europese Unie;

Amendement 4
Artikel 2, letter j) ter (nieuw)

jter) de kwestie van de mensenrechten in 
het handels- en ontwikkelingsbeleid van de 
EU en haar betrekkingen met derde 
landen.

Amendement 5
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2bis. Het bureau werkt actief met 
kandidaat-lidstaten op het gebied van de 
grondrechten samen, om de aanpassing 
van deze landen aan het communautaire 
recht te vergemakkelijken.

Amendement 6
Artikel 3, lid 3

3. Het Bureau behandelt kwesties 
betreffende discriminatie op grond van 
geslacht alleen als onderdeel van, en in de 
mate dat dit relevant is voor zijn 
werkzaamheden inzake algemene 
discriminatiekwesties, zoals vermeld in 

3. Het Bureau behandelt kwesties 
betreffende discriminatie op grond van 
geslacht alleen als onderdeel van, en in de 
mate dat dit relevant is voor zijn 
werkzaamheden inzake algemene 
discriminatiekwesties, zoals vermeld in 
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artikel 2, onder b), rekening houdend met 
het feit dat het de algemene doelstelling van 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 1922/2006, is bij te dragen tot en 
het versterken van de bevordering van 
gendergelijkheid, waaronder de integratie 
van de genderdimensie in het gehele 
communautaire beleid en het daaruit 
voortvloeiende nationale beleid, en tot de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, alsmede een grotere 
bewustwording van gendergelijkheid onder 
de burgers van de Unie te bewerkstelligen, 
door technische bijstand te verlenen aan de 
communautaire instellingen, met name de 
Commissie, en aan de autoriteiten van de 
lidstaten.

artikel 2, onder b), en met inachtneming 
van de noodzakelijke integratie van de 
kwestie van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de algemene 
benadering van de EU tot de grondrechten, 
rekening houdend met het feit dat het de 
algemene doelstelling van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid, opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 1922/2006, is bij te 
dragen tot en het versterken van de 
bevordering van gendergelijkheid, 
waaronder de integratie van de 
genderdimensie in het gehele 
communautaire beleid en het daaruit 
voortvloeiende nationale beleid, en tot de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, alsmede een grotere 
bewustwording van gendergelijkheid onder 
de burgers van de Unie te bewerkstelligen, 
door technische bijstand te verlenen aan de 
communautaire instellingen, met name de 
Commissie, en aan de autoriteiten van de 
lidstaten.
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