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Wat er (niet) is gebeurd sinds 2003 (jaartal van het laatste algemeen verslag van het EP 
over grondrechten in de Europese Unie)…

1. In 2003 heeft het Europees Parlement zijn laatste algemeen verslag over de bescherming 
van grondrechten in de Europese Unie goedgekeurd.1 De redenen waarom LIBE de 
presentatie van een nieuw jaarverslag tot 2007 heeft uitgesteld, hielden verband met vier 
basisvoorwaarden die de goedkeuring van een "nieuwe generatie" algemene verslagen, na die 
welke sinds 1992 zijn goedgekeurd, mogelijk hadden kunnen maken. Dit waren:

a) - de omzetting van het Europees Handvest in een bindende tekst. Dit was een van de 
doelstellingen van het grondwettelijk verdrag maar dit wordt nu pas ter hand genomen in het 
kader van het hervormingsverdrag, dat tegen januari 2009 geratificeerd zou kunnen worden. 

b) - de oprichting van een specifiek Bureau voor de grondrechten (overeenkomstig het besluit 
van de Europese Raad van 2003) dat objectieve en vergelijkbare gegevens over de situatie in 
de lidstaten zou kunnen verzamelen. Het heeft drie jaar geduurd voordat de verordening 
inzake het Bureau voor de grondrechten was goedgekeurd. Het Bureau is door de lidstaten 
ernstig in zijn bevoegdheden en ambities beperkt en het is nu met grote inzet bezig om zijn 
bestuursorganen en –structuren op te zetten maar heeft daar zo veel tijd voor nodig dat het 
Bureau waarschijnlijk precies wanneer de instellingen ten gevolge van het nieuwe verdrag 
verplicht zullen zijn om het mandaat ervan te herzien, pas volledig operationeel zal zijn.2

c) – het instellen van een regelmatige evaluatie van de nieuwe communautaire wetgeving 
inzake de bescherming van grondrechten. In weerwil van een mededeling van de Commissie 
waarin het besluit werd aangekondigd om tot actie over te gaan, zijn er de laatste drie jaar op
dit punt geen merkbare resultaten geboekt, het speelde geen rol bij de inspanningen voor
"beter wetgeven", en wanneer er wel naar verwezen wordt (zoals bij verschillende 
maatregelen die genomen zouden worden uit hoofde van de strijd tegen het terrorisme) lijkt 
dit meer op een retorische oefening dan een goed gedocumenteerd betoog (zie het recente 
voorstel van de Commissie inzake Europese persoonsgegevens).3

d) – het tot stand brengen van de nodige interinstitutionele coördinatie en interne 
hervormingen in de EU-instellingen.
Het is nogal verbazingwekkend dat de EU-instellingen na hun gezamenlijke afkondiging van 
het Handvest in 2000 hun verklaring niet ten uitvoer hebben gebracht, bijvoorbeeld door het 

                                               
1 Voor meer informatie over algemene verslagen zie sectie III van Bijlage IV.

2 Voor meer informatie over het Bureau voor de grondrechten zie sectie IA van Bijlage V.
3 Bovendien geldt voor verschillende communautaire maatregelen dat de fundamentele taak van de overheid om 
de veiligheid van burgers te waarborgen steeds meer als een belangrijker grondrecht naar voren komt dan de 
andere fundamentele rechten. Het spreekt vanzelf dat dit denkbeeld niet voorkomt in het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM) en het Handvest, waarin de behoeften in het kader van de openbare veiligheid 
juist als een beperking van grondrechten gelden; een beperking die in buitengewone en met redenen omklede 
gevallen en alleen wanneer dit in een democratische maatschappij echt noodzakelijk is, kan worden opgelegd.
De verwijzing naar democratie is van bijzonder belang, niet alleen voor de lidstaten (waarvan er vele in de 
afgelopen eeuw periodes van dictatuur hebben meegemaakt) maar ook voor de Europese Unie zelf die nog steeds 
in afwachting is van de hervormingen die haar democratische verantwoordingsplicht en de toepassing van het 
legaliteitsbeginsel (met name op het terrein van de tweede en de derde pijler) zullen intensiveren.
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aanpassen van hun interne structuur en het scheppen van nieuwe bestuurlijke eenheden en 
door het opleiden van hun ambtenaren voor de nieuwe dimensie van het communautaire 
beleid. Tot nu toe lijkt het concrete effect van het Handvest op de werkmethodes van de EU-
instellingen zeer beperkt, aangezien: 

 er in de Commissie geen sprake is van zichtbare resultaten van het werk van de
interinstitutionele groep Commissarissen, noch van algemene hervormingen in het 
algemeen secretariaat van de ECC, en deze dimensie zelfs in het kader van het 
zogenaamde "beter wetgeven" niet wordt genoemd; 

 de interne dimensie van de bescherming van de grondrechten in de Raad vrijwel 
helemaal niet lijkt te bestaan zelfs al zijn verschillende lidstaten inmiddels door de 
rechters in Straatsburg en Luxemburg op dit punt veroordeeld.

Tegen de verwachting van het Europees Parlement in zijn de EU-instellingen dus nog steeds 
uiterst onwillig om de afkondiging van het Handvest op te vatten als het moment waarop het 
communautaire beleid geheroriënteerd had moeten worden naar een beleid waarin niet het 
bestuur maar de burger centraal staat.

en wat er wel is gebeurd ...

2. Niettemin is het ook overduidelijk dat sinds 2003 de bescherming van de grondrechten 
binnen de Europese Unie bij het Europees maatschappelijk middenveld blijvend op de agenda 
is komen te staan en dat dit onze burgers ertoe heeft aangezet om een beroep te doen op 
tussenkomst van de Europese instellingen en steeds meer achter de resoluties van het 
Europees Parlement te staan.4

De belangrijkste resoluties van het Europees Parlement in die periode houden verband met 
CIA-vluchten, het mogelijke misbruik van persoonlijke gegevens, de opkomst van homofobie 
in verschillende lidstaten, discriminatie, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en 
terrorisme en met het vrije verkeer van personen. Het is ook interessant dat de aanpak van het 
Europees Parlement met betrekking tot deze kwesties overeenkwam met die van de Raad van 
Europa of daar een aanvulling op vormde5.

Vanuit dit standpunt bezien is het van zeer groot belang om tot een permanente samenwerking 
te komen met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, zijn secretaris-generaal 
(die bevoegd is om overeenkomstig artikel 52 van het EVRM te handelen) en zijn 
commissaris voor de mensenrechten. Een dergelijke samenwerking zal zelfs nog belangrijker 
worden, gezien de noodzaak om de toename van populistische en xenofobische bewegingen 
(en zelfs politieke partijen) in Europa het hoofd te kunnen bieden. Deze bewegingen vallen 
het hele idee van de bescherming van mensenrechten aan door deze te associëren met 
ultralinkse en liberale propaganda die ingaat tegen de traditionele waarden.

3. Samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement zal in het 
nieuwe kader van het hervormingsverdrag van nog groter belang zijn. Het nieuwe verdrag
voorziet in een specifieke regeling voor het beoordelen van de tenuitvoerlegging van de 

                                               
4 Voor meer informatie over de invloed van resoluties van het EP, zie sectie C van Bijlage IV.

5 Gedetailleerde beschrijvingen van resoluties uit deze periode zijn te vinden in sectie B, III 2 & 5 van Bijlage V.
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communautaire beleidsvormen die het EU-Handvest ondersteunen, zoals het beleid op het 
gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Door de samenwerking 
tussen de Commissie, nationale regeringen en de Europese en nationale parlementen, is het 
onder het nieuwe verdrag mogelijk een meer transparante wederzijdse beoordeling en meer
begrip tussen nationale en Europese wetgevers tot stand te brengen, met name bij het 
vaststellen van de rechten en plichten van Europese burgers. Een betere kennis van het 
concrete effect van de EU-maatregelen op nationaal niveau en een beter gestructureerde 
dialoog met de nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld zal het jaarlijkse 
EP-debat over de geboekte vooruitgang in de ontwikkeling van de EU als een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid concreter maken.

Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie, dient een onafhankelijk en geloofwaardig 
Bureau voor de grondrechten samen met de organen van de Raad van Europa alle relevante 
gegevens op deze terreinen voor het EP te verzamelen zodat nieuwe wetgeving met 
betrekking tot de grondrechten zou kunnen worden opgesteld en na goedkeuring worden 
beoordeeld.
Vanwege de grote gevoeligheid van dit beleidsterrein en het belang voor de Europese burgers, 
is het ook noodzakelijk om tussen de EU-instellingen een snel terugkoppelingsmechanisme in 
te stellen in geval van problemen waarvan de oplossing via de normale gerechtelijke 
procedures jaren in beslag zou kunnen nemen.

4. In diezelfde periode werd door de rechterlijke macht op Europees en nationaal niveau de 
nadruk gelegd op de toenemende rol van de Europese Unie met betrekking tot kwesties als het 
Europees aanhoudingsbevel, het beginsel van wederzijdse erkenning en de noodzaak dat ook 
de Europese instellingen zelf de grondrechten beschermen. Zoals tijdens de LIBE seminars
met de Europese en nationale constitutionele hoven in 2005 en 2007 duidelijk naar voren 
kwam, is de bescherming van grondrechten op lokaal, nationaal en Europees niveau steeds 
meer een gemeenschappelijke taak geworden. Bij een dergelijke bescherming op meerdere 
niveaus is het van wezenlijk belang om positieve en negatieve conflicten te voorkomen en 
voorts om de communautaire wetgeving of internationale verdragen niet te gebruiken om het 
beschermingsniveau van deze rechten te verlagen. 

5. In de afgelopen jaren is ook de rol van het maatschappelijk middenveld groter geworden 
met name toen enkele Europese wetsteksten de grondrechten van kinderen, vluchtelingen en 
migranten, etc. bleken te beïnvloeden (zie de zaken betreffende de anti-
discriminatiemaatregelen, de verbetering van het vrije verkeer, de toegang tot publieke 
documenten, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting of van persoonsgegevens).

De Commissie LIBE heeft hulp gekregen van de organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, met name sinds 2005 tijdens haar bezoeken aan opvangcentra voor vluchtelingen 
en migranten (in Lampedusa, Ceuta en Melilla, Parijs, de Canarische eilanden, Malta, 
Griekenland, België en het Verenigd Koninkrijk). Bovendien zij eraan herinnerd dat beleid op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid niet kan worden vergeleken met het 
traditionele communautaire beleid op bijvoorbeeld het gebied van de interne markt waar al 
tientallen jaren een stabiele, goedfunctionerende interactie bestaat tussen het maatschappelijk 
middenveld en andere belangengroepen enerzijds en de EU-instellingen anderzijds. Voor wat 
betreft het beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, ontbreekt een 
dergelijke interactie op Europees niveau nog, voornamelijk vanwege het gebrek aan 
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transparantie in de huidige betrekkingen tussen de nationale en Europese overheidsdiensten. 
Deze onduidelijkheid zou kunnen verklaren waarom NGO’s en het maatschappelijk 
middenveld op Europees niveau nog steeds sporadisch optreden of waarom hun optreden vaak 
verkeerd gericht is, aangezien problemen die op nationaal niveau behandeld dienen te worden 
op Europees niveau aan de orde worden gesteld en vice versa.

In het licht van de bevredigende resultaten die niettemin zijn behaald, is het van wezenlijk 
belang dat wanneer de goedkeuring of de tenuitvoerlegging van Europese wetgeving in het 
geding is, het maatschappelijk middenveld zijn voostellen op een beter gestructureerde wijze 
indient. Wanneer het om een transparantere toegang tot de voorbereidende juridische 
documenten van de instellingen gaat, zouden de laatste financiële programma’s voor 
2007/2013 een dergelijke manier van netwerken moeten bevorderen.

Het spreekt vanzelf dat voor een dergelijke dialoog het Europees Parlement derhalve de 
belangrijkste plaats dient te zijn, aangezien het de enige direct gekozen instelling van de EU is 
(zelfs al zou het logisch zijn dat de andere instellingen en het Bureau voor de grondrechten 
zich tot de NGO’s richten teneinde de enorme kloof tussen de burgers en de instellingen van 
de EU te verkleinen.).

Hoe in al die gegevens de grote lijn te vinden en de deadline van 1 januari 2009 te halen?

De tijd is aangebroken om, zoals dat sinds1992 gebruikelijk is geweest, weer een nieuw
LIBE-verslag over het interne EU-beleid inzake de grondrechten goed te keuren, nu het 
hervormingsverdrag en de noodzaak om de fundamentele beginselen van de EU (artikel 7, 
blz. 1 VEU) en de in artikel 2 van het nieuwe verdrag genoemde "waarden" te beschermen tot 
een nieuwe situatie hebben geleid.

Om al deze redenen is uw rapporteur voornemens om een verslag op te stellen waarin de 
belangrijkste problemen met betrekking tot de situatie van de grondrechten in de Europese 
Unie worden samengevat en om enkele aanbevelingen in te dienen over de manier waarop 
kan worden ingespeeld op de juridische en institutionele situatie die door het nieuwe verdrag 
en de inwerkingtreding van het EU-Handvest zal ontstaan.
Gezien het zeer ambitieuze karakter van deze uitdaging zal de Commissie LIBE niettemin alle 
tijd nemen die zij nodig acht en passend overleg organiseren om een goed verslag uit te 
brengen.

STRUCTUUR VAN HET VERSLAG

Na de eerste besprekingen tussen de rapporteur en de schaduwrapporteurs zou de structuur 
van het verslag er als volgt uit kunnen zien.

Deel 1
Sectie A
Systematische beschrijving van de veranderingen op het gebied van de bescherming van en 
het toezicht op de mensenrechten in Europa in de afgelopen jaren en van mogelijke 
veranderingen in de toekomst, waarin aandacht wordt besteed aan:

 de verbanden tussen het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Europees 
Handvest en de grondwetten van de EU-lidstaten (nieuwe uitspraken van de hoogste 
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mensenrechteninstanties, het Handvest als onderdeel van het EU-Verdrag, de EU als 
deel uitmakend van de Conventie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens) 6;

 de rol van de nationale rechtbanken bij het verdedigen van de grondrechten7;
 het nieuwe institutionele kader in de EU met het Bureau voor de grondrechten (FRA) 

als nieuw orgaan.8

Sectie B
De veranderingen in de bescherming van de grondrechten in twaalf lidstaten als gevolg van 
hun toetreding tot de Europese Unie.9 Wat is de toegevoegde waarde van het EU-
lidmaatschap op dit gebied – structurele beschrijving van de veranderingen in rechterlijke 
uitspraken, regeringsbeleid en de publieke bewustwording?

Deel 2

Speciale aandacht voor de belangrijke gebieden van de bescherming van de grondrechten in 
de gehele EU, voor wat betreft de communautaire wetgeving en activiteiten, met name met 
betrekking tot:10

 burgerrechten en politieke rechten en de bescherming van minderheden11;
 kinderrechten, in het bijzonder kinderhandel;
 vrijheid van verkeer en bescherming van migranten (situatie van zowel illegale als 

legale migranten);
 maatregelen tegen rassendiscriminatie en homofobie;
 vrijheid van meningsuiting, gegevensbescherming en maatregelen tegen 

cybercriminaliteit;
 Europese maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding, de nationale 

tenuitvoerlegging daarvan en in hoeverre de grondrechten daarbij in acht worden 
genomen; en

 grondrechten van de verweerder, procedurele rechten.
Het verslag gaat uit van resoluties die al door het Parlement zijn aangenomen.12

TIJDPAD VOOR HET VERSLAG

De activiteiten zouden als volgt kunnen worden gepland: 

                                               
6 Bijlage II biedt meer informatie over dit onderwerp.

7 Zie sectie 1 van Bijlage VI voor meer informatie over dit onderwerp.

8 Zie sectie 5 van Bijlage III voor meer informatie over dit onderwerp.

9 Zie sectie 3 van Bijlage III voor meer informatie over dit onderwerp.

10 In Bijlage V worden veel van de onderstaande onderwerpen behandeld.

11 Sectie 2 van Bijlage III biedt informatie over de rechten van minderheden.

12 Bijlage IV is gewijd aan de beschrijving van de resolutie van het EP over grondrechten.
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 januari - april 2008 – ontwerpverslag en besprekingen over de belangrijkste 
onderwerpen van het verslag

 mei/juni mogelijke goedkeuring door LIBE 
 september 2008: goedkeuring door de voltallige vergadering

BIJLAGEN BIJ HET WERKDOCUMENT:

 Bijlage I – Informatie over de recente rechtspraak inzake grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

 Bijlage II – Informatie over de verbanden tussen het EVRM, het Handvest en de 
grondwetten

 Bijlage III – Informatie over de structurele en methodologische kwesties op het gebied 
van grondrechten en rechten van minderheden na de oostwaartse uitbreiding

 Bijlage IV – Informatie over resoluties van het EP op het gebied van grondrechten
 Bijlage V – Informatie over de lopende activiteiten van de EU op het gebied van de 

rechten van migranten, homofobie, kinderrechten, gegevensbescherming, huiselijk geweld, 
racisme en vreemdelingenhaat en grondrechten van de verweerder

 Bijlage VI – Informatie over de rol van nationale rechtbanken en 
mensenrechtenverdedigers
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