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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over het vooruitzicht van de toetreding van de Unie tot het Europees verdrag 
voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), 
omdat het een historische kans biedt om een "ruimte van mensenrechten" op het niveau 
van het continent en binnen de Europese Unie tot een samenhangend geheel te maken en 
de mogelijkheid te bieden om op dezelfde wijze de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden te garanderen voor de burgers van de EU en de lidstaten, een 
systeem voor aanvullende externe toetsing van de mensenrechten in de EU in het leven te 
roepen en te zorgen voor harmonie tussen de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie en die van het Europees Hof voor de rechten van de mens;

2. herinnert eraan dat bevordering van de naleving van de mensenrechten, een kernwaarde 
van de EU die is verankerd in het oprichtingsverdrag van de EU, een gezamenlijke basis 
vormt in de betrekkingen van de EU met derde landen; is daarom van mening dat deze 
toetreding het vertrouwen van de burgers in de Unie en de geloofwaardigheid van de Unie 
in de mensenrechtendialoog met derde landen extra zal verhogen; onderstreept voorts dat 
een uniforme en volledige toepassing van het Handvest van de grondrechten op EU-
niveau van wezenlijk belang is voor de geloofwaardigheid van de Unie in deze dialoog;

3. is verheugd over de verwijdering van dubbele standaarden uit het mensenrechtenbeleid 
van de EU, aangezien de EU voorafgaand aan de toetreding juridisch niet verplicht was 
om de mensenrechten in acht te nemen, terwijl er na de toetreding externe juridische 
controle van EU-wetgeving zal zijn die de verenigbaarheid ervan met het EVRM zal 
bewaken;

4. wijst op de toegevoegde waarde van de vijf protocollen bij het EVRM ten aanzien van de 
handhaving en bescherming van bepaalde rechten en vrijheden binnen en buiten de 
werkingssfeer van het Verdrag en de verlening van de bevoegdheid aan het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens om advies uit te brengen; is van mening dat de EU behalve 
tot het EVRM tevens tot de Protocollen bij het EVRM alsook tot het Europees Sociaal 
Handvest van 1961 en het herziene Sociaal Handvest zou moeten toetreden; verzoekt, 
onverminderd artikel 2 van Protocol nr. 8 bij het Verdrag van Lissabon, de lidstaten die dit 
nog niet hebben gedaan, de verschillende aanvullende Protocollen van het EVRM zo 
spoedig mogelijk te ondertekenen en te ratificeren aangezien zij voortdurend verklaren dat 
zij hechten aan de waarden en beginselen waarop de democratie en de rechtstaat binnen 
onze lidstaten en de Europese Unie zijn gebaseerd;

5. is daarnaast verheugd over het feit dat artikel 1 van het EVRM niet alleen de bescherming 
van EU-burgers en andere personen binnen het grondgebied van de Europese Unie 
waarborgt, maar ook van alle personen die onder de jurisdictie van de EU vallen buiten 
het grondgebied van de EU;

6. herinnert eraan dat in Protocol nr. 8 bij het Verdrag van Lissabon is bepaald dat een 
duidelijk mechanisme in het leven moet worden geroepen dat ervoor moet zorgen dat door 
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niet-lidstaten ingeleide beroepen en individuele beroepen correct tot de lidstaten en/of de 
Unie worden gericht;

7. onderstreept dat, wanneer een justitiabele een beroep indient krachtens artikel 34 van het 
EVRM, de verwerende partij moet worden geïdentificeerd volgens het recht van de Unie 
en, in laatste instantie, onder toezicht van het Hof van Justitie, en wel onverminderd de 
rechten van de burgers om individueel beroep in te stellen;

8. is van oordeel dat, ter wille van de rechtszekerheid en de transparantie van de 
internationale betrekkingen, de individuele personen en de Staten die geen lidstaten zijn 
correct moeten worden geïnformeerd over de materies die onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen en die welke onder de bevoegdheid van de Unie vallen, in voorkomend 
geval door middel van een bevoegdheidsverklaring die aan het toetredingsverdrag wordt 
gehecht; onderstreept in dat opzicht de noodzaak om een informatiemechanisme in het 
leven te roepen dat rekening houdt met het evolutieve karakter van de 
bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten;

9. benadrukt dat, aangezien de toetreding van de EU tot het EVRM een toetreding is van een 
partij die geen staat is tot een rechtsinstrument dat voor staten werd gecreëerd, de 
toetreding van de EU tot het EVRM voltooid moet worden zonder de kenmerken van het 
EVRM aan te passen en dat wijzigingen in het rechtsstelsel van de EU tot een minimum 
beperkt moeten blijven; vindt het belangrijk om in het belang van de justitiabelen van 
zowel de Unie als van derde landen de voorkeur te geven aan de toetredingsvoorwaarden 
die de werklast van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het minst zullen 
beïnvloeden;

10. verzet zich vastberaden tegen iedere maatregel ter vermijding van verschillen in de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie 
van de Unie die voor de justitiabelen zou leiden tot een verlenging van de 
procestermijnen;

11. wijst erop dat de afstemming met de Raad van Europa en in het bijzonder de deelneming 
van de Unie aan het Comité van ministers en de parlementaire assemblee kwesties zijn die 
door het statuut van de Raad van Europa worden geregeld en dat een wijziging van dat 
statuut zich lijkt op te dringen, of in ieder geval de goedkeuring van een statutaire 
resolutie waarin de voorgestelde wijzigingen worden vastgelegd zodat rekening wordt 
gehouden met de wijzigingen die het Verdrag van Lissabon met zich meebrengt;

12. dringt erop aan dat de democratische controle een recht van het Europees Parlement is dat 
terdege gerespecteerd moet worden in het kader van de procedure voor de benoeming van 
de vertegenwoordiger van de Unie in het Comité van ministers en het directiecomité voor 
de mensenrechten, en meer algemeen in alle instanties van de Raad van Europa waar de 
Unie volgens het toetredingsverdrag deel van zal uitmaken;

13. meent dat het Parlement bij de aanwijzing van de leden die zullen worden afgevaardigd 
naar de parlementaire assemblee van de Raad van Europa voorrang moet verlenen aan de 
ter zake bevoegde commissies;

14. is van mening dat de samenwerking tussen de instellingen  van de Unie en de 
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gespecialiseerde organen van de Raad van Europa moet worden versterkt in het belang 
van de burgers, de democratie en de rechten van de mens in Europa en in de EU alsmede 
voor de eerbiediging en waarborging hiervan, omdat op die manier een bijdrage kan 
worden geleverd aan het optimaliseren van de coherentie en de complementariteit op het 
vlak van de mensenrechten op pan-Europees niveau.

15. roept de Europese Unie daarnaast op om ook toe treden tot de organen van de Raad van 
Europa zoals het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, de Europese Commissie tegen Racisme en
Intolerantie (ECRI) en de Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (CEPEJ); 
verlangt eveneens dat de Unie wordt betrokken bij de werkzaamheden van de 
Commissaris voor de rechten van de mens, van het Europees Comité voor Sociale 
Rechten (ECSR), van het sociale regeringscomité en van het Europees Comité voor 
Migratie, en verlangt geïnformeerd te worden over de conclusies en besluiten die worden 
genomen door de bovengenoemde organen;

16. is van oordeel dat, aangezien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de 
extraterritoriale toepasselijkheid van het EVRM heeft bevestigd, de Europese Unie ernaar 
moet streven om deze verplichting in acht te nemen in al haar externe betrekkingen en 
activiteiten;

17. dringt er gezien de belangrijke rol die het Verdrag toekent aan het Europees Parlement 
wat betreft het sluiten van het toetredingsverdrag, op aan dat het Parlement naar behoren 
wordt geïnformeerd over de definitie van het mandaat voor de onderhandelingen over de 
toetreding tot het EVRM en dat het, overeenkomstig het bepaalde in artikel 218 van het 
VWEU, nauw betrokken wordt bij de voorafgaande discussies en de onderhandelingen 
over deze tekst.
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