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SUGGESTIES

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

Het nieuwe Verdrag: een lang verwachte uitweg uit een schizofrene juridische en 
institutionele situatie op de beleidsterreinen die verband houden met de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht...

1. is verheugd over de volgende algemene verbeteringen in het nieuwe Verdrag op de 
beleidsterreinen die verband houden met de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
zoals:

a) totstandbrenging van een juridisch consistente, bindende en transparante relatie in het
Verdrag tussen de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
verankerde grondrechten en de daarmee samenhangende beleidsonderdelen van de EU 
die nodig zijn om de bescherming en bevordering van de grondrechten te waarborgen. 
Met een bindend handvest is de EU-wetgever voortaan in staat op een meer 
consistente wijze alle beleidsonderdelen ten uitvoer te leggen die van invloed kunnen 
zijn op de grondrechten van personen. Dit geldt niet alleen voor de beleidsonderdelen 
die expliciet verband houden met de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (RVVR), 
zoals het asielrecht of het recht op een eerlijk proces, maar ook voor de meer 
algemene beleidsvormen inzake de bescherming van de menselijke waardigheid tegen 
elke vorm van discriminatie, de bescherming van minderheden, het recht op 
transparantie en goed bestuur op Europees niveau, de sociale rechten en het recht op 
gegevensbescherming. De toetreding tot het Europees Verdrag inzake de rechten van 
de mens zal deze relatie nog versterken, aangezien de EU-instellingen zich dan ook 
voor het Europese Hof voor de mensenrechten dienen te verantwoorden;

b) beëindiging van de vijftien jaar geleden door het Verdrag van Maastricht ontstane 
schizofrene institutionele en juridische situatie waarin een parallelle en tijdelijke 
wettelijke regeling werd gecreëerd voor de beleidsterreinen justitie en binnenlandse 
zaken (de zogenoemde "derde pijler"). Door de volledige bevoegdheid van het Hof 
van Justitie te herstellen, wordt de rechtsstaat hersteld en door het Europees Parlement 
bij de medebeslissingsprocedure te betrekken, wordt de democratische legitimiteit van
deze beleidsvormen aanzienlijk verbeterd;

c) versterking van de democratische verantwoording van de EU door uitbreiding van de 
medebeslissingsprocedure ("gewone wetgevingsprocedure") tot de maatregelen op het 
gebied van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Tevens moet worden 
toegejuicht dat goedkeuring van het EP vereist is wanneer de Raad 
minimumvoorschriften voor "andere" specifieke elementen van de strafvordering 
wenst vast te stellen, een Europees openbaar ministerie op de grondslag van Eurojust 
wil instellen of de bevoegdheden van het Europees openbaar ministerie wil uitbreiden;
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d) betrokkenheid van het Europees Parlement bij de sluiting van de internationale
verdragen van de EU. Ondanks de bepaling van artikel 21 van het EU-Verdrag die ziet 
op mogelijke raadpleging van het Europees Parlement heeft de Raad het Parlement 
nooit geraadpleegd, zelfs niet bij verdragen die duidelijk betrekking hebben op een 
belangrijk aspect van het buitenlands beleid van de EU (zoals bijvoorbeeld de 
overeenkomst EU-VS over uitlevering en wederzijdse juridische bijstand);

e) afschaffing, in een aantal gevallen, van het unanimiteitsbeginsel in de Raad. 
Gekwalificeerde meerderheid vergemakkelijkt de onderhandelingen binnen de EU-
instellingen en leidt tot de vaststelling van strengere normen voor de bescherming van 
de grondrechten (het unanimiteitsbeginsel bevordert daarentegen het zoeken naar de 
kleinste gemene deler en maakt de toegevoegde waarde van de wetgeving van de EU 
in een aantal gevallen twijfelachtig). Door de procedures te richten op gekwalificeerde 
meerderheid en medebeslissing zal het nieuwe Verdrag het gemakkelijker maken om 
in een samenhangend politiek kader maatregelen vast te stellen die nu deels onder het 
unanimiteitsbeginsel, deels onder de gekwalificeerde meerderheid vallen (zoals thans 
het geval is bij legale en illegale migratie;

f) harmonisatie van de wetgevingsinstrumenten. In plaats van "gemeenschappelijke 
standpunten", "kaderbesluiten", "besluiten" en "overeenkomsten" als bedoeld in het 
huidige artikel 34 van het EU-Verdrag stelt de Europese Unie de normale 
communautaire instrumenten vast zoals verordeningen, richtlijnen en besluiten, 
hetgeen zal leiden tot een andere belangrijke wijziging, namelijk de mogelijkheid van 
rechtstreekse werking van deze wetgevingsbesluiten;

g) verbetering van de transparantie en de verantwoording in de betrekkingen tussen de 
EU-instellingen en de burgers, het maatschappelijk middenveld, de politieke partijen 
en de nationale parlementen. De specifieke regeling die is ingevoerd voor de evaluatie 
van de met de RVVR samenhangende beleidsonderdelen in de lidstaten dient van 
harte te worden toegejuicht, aangezien de Commissie, de nationale regeringen, het 
Europees Parlement en de nationale parlementen hier op transparante wijze bij worden 
betrokken.

2. betreurt de prijs die voor deze verbeteringen moest worden betaald, namelijk:

a) krachtens protocol 10 van het Verdrag blijven de in het kader van de derde pijler 
vastgestelde maatregelen gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding 
van het nieuwe Verdrag buiten de controle van de Commissie en zelfs van het Hof van 
Justitie. Het valt moeilijk te begrijpen waarom de lidstaten hebben besloten om 
gedurende een dermate lange periode een situatie te laten voortduren waarvan zij zelf 
erkennen dat deze juridisch ontoereikend is. Nu is het de vraag hoe de negatieve 
gevolgen voor de burgers van de EU tot een minimum kunnen worden beperkt:
- een eerste antwoord wordt gegeven door hetzelfde protocol waarin wordt bepaald dat 
de overgangsperiode in geval een besluit wordt gewijzigd niet langer van toepassing is 
op dat gewijzigde besluit. De instellingen moeten nu beslissen of het niet beter is 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag over te gaan tot 
wijziging van enkele van de reeds bestaande, maar minder bevredigende maatregelen 
die onder de derde pijler vallen,
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- een tweede antwoord zou kunnen zijn het uitstellen tot de periode tussen 1 januari en 
mei 2009 van de officiële vaststelling van de maatregelen die thans op de derde pijler 
zijn gebaseerd en die afbreuk kunnen doen aan de grondrechten van de burger. De EU-
burger zal zeker begrip hebben voor de vertraging van enkele maanden als hij zich bij
de Europese rechter op de nieuwe bepalingen kan beroepen;

b) er worden tamelijk ingewikkelde nieuwe bepalingen ingevoerd op grond waarvan een 
lidstaat kan verzoeken dat een ontwerprichtlijn aan de Europese Raad wordt 
voorgelegd wanneer hij van mening is dat de ontwerprichtlijn afbreuk zou doen aan 
fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel of wanneer het niet mogelijk is om 
unanimiteit te bereiken (politiële samenwerking). Het eerste geval is volkomen 
begrijpelijk en zelfs te rechtvaardigen, zoals ook in andere situaties waarin een lidstaat 
een aanzienlijke vermindering van de bescherming van de grondrechten riskeert; het
tweede geval is meer een probleem van evenwicht van bevoegdheden. In deze 
gevallen wordt de "gewone" wetgevingsprocedure vier maanden geschorst. In geval 
van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten nauwere samenwerking 
wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerprichtlijn, wordt de machtiging
tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend (waarvoor derhalve geen 
instemming van het Parlement overeenkomstig artikel 280 van het EG-Verdrag nodig 
is). Er moet echter op worden gewezen dat bij toepassing van de gewone procedure 
voor de vaststelling van de maatregel zelf nog steeds de medebeslissingsprocedure met 
het Parlement vereist is;

c) het systeem van opt-in- en opt-out- mogelijkheden wordt nog ingewikkelder. Hoewel 
de nieuwe bepalingen inzake nauwere samenwerking niet gelden voor maatregelen die 
voortbouwen op het Schengen-acquis, wordt de Schengen-regeling gewijzigd (zie 
hierna). Verder worden de andere opt-out-mogelijkheden die gelden voor niet-
Schengen-gerelateerde maatregelen, zoals justitiële samenwerking in civiele zaken, 
uitgebreid tot de politiële en justitiële samenwerking (zie de wijzigingen van de 
protocollen van Schengen en de positie van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken);

d) met betrekking tot de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland moet 
eraan worden herinnerd dat het EP  niet officieel is geraadpleegd toen in 2000 en 2001 
tot een afzonderlijke regeling voor deze landen in het kader van Schengen werd 
besloten. Momenteel moet het Verenigd Koninkrijk aan het Schengen-acquis
deelnemen wanneer het daarvoor heeft gekozen, en het mag niet deelnemen wanneer 
het voor niet-deelname heeft gekozen1. De wijzigingen van het protocol van Schengen 
brengen hier geen verandering in, maar bieden het Verenigd Koninkrijk en Ierland de 
mogelijkheid om niet deel te nemen aan een maatregel die voortbouwt op het 
Schengen-acquis en voor deelname waaraan het reeds heeft gekozen.
Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat de regels verder uiteenlopen. Het Parlement 
wordt niet geraadpleegd over deelname aan een maatregel en het effect op het 
Schengen-acquis. Niettemin zij erop gewezen dat de betreffende maatregel nog steeds 

                                               
1 Als gevolg hiervan heeft de Raad het VK niet toegestaan deel te nemen aan de oprichting van Frontex en aan 
een verordening inzake normen voor paspoorten en reisdocumenten. Het VK heeft daarop twee procedures 
tegen de Raad aangespannen (zaken C-77/05 en C-137/05).



PE398.443v01-00 6/6 PA\697551NL.doc

NL

via de medebeslissingsprocedure moet worden vastgesteld, indien deze van toepassing
is.

3. is van mening dat de verbeteringen in het nieuwe Verdrag ondanks de zwakke punten 
ervan de prijs waard zijn. De EU-instellingen dienen zich nu maximaal in te zetten voor 
een succesvolle ratificatie van het nieuwe Verdrag door de lidstaten. Verder dienen zij:

- de burgers van de EU te informeren over hun nieuwe rechten en het nieuwe juridische 
kader van de EU,

- de nationale parlementen te betrekken bij de vaststelling van het volgende 
meerjarenprogramma op het gebied van de RVVR,

- in 2008 onderhandelingen te voeren met het oog op de vaststelling begin 2009 van alle 
maatregelen die nodig zijn als basis voor een succesvolle lancering, met ingang van 
2010, van de nieuwe RVVR door het nieuw gekozen Parlement.


	697551nl.doc

