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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat de huidige procedures moeten worden ontdaan van politieke 
inmenging en verder moeten worden ontwikkeld1 met inachtneming van de geldende 
basisverdragen, teneinde de geloofwaardigheid van de EU-instellingen te handhaven en 
het hanteren van een dubbele standaard te vermijden; 

2. herinnert eraan dat het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd is de 
basisverdragen en de afgeleide wetgeving, dat wil zeggen het Handvest van de 
grondrechten, toe te passen, zo ook op het vlak van werkgelegenheid2, en in geschillen op 
moet treden door middel van een correcte, transparante en eerlijke procedure ("het recht 
op een eerlijk proces"), vooral in geval van de in artikel 7 VEU geformuleerde "ernstige 
en voortdurende" schendingen, en het Hof is ook nu al de aangewezen instelling voor de 
lidstaten om met de juiste vertegenwoordiging, op passende wijze en op het goede 
moment hun deskundige standpunt uit de doeken te doen als ze het niet eens zijn met de 
evaluatie van de Europese Commissie; benadrukt verder dat het Europees Parlement niet 
kan optreden in plaats van de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, aangezien het Europees Parlement geen rechtsorgaan is;

3. wijst erop dat het Europees Parlement zelf heeft benadrukt dat de geldende Verdragen de 
Unie ook nu al een ruime bevoegdheid verschaffen op het vlak van de grondrechten3, en 
dat de lidstaten op grond van artikel 51 van het Handvest van de grondrechten in alle 
kwesties waarin zij het recht van de Unie uitoefenen, degenen zijn aan wie de bepalingen 
van het handvest gericht zijn bij de uitvoering ervan;

4. herinnert de instellingen van de Unie eraan dat de coherentie en de uniforme, objectieve 
tenuitvoerlegging van de wetgeving van de Unie met het oog op de bescherming en de 
handhaving van de mensenrechten alleen mogelijk is door de bestaande procedures te 
versterken met garanties die op het niveau van de Verdragen moeten worden ingesteld.

                                               
1 Werkdocument II over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2012, rapporteur Louis Michel, 
blz. 3.
2 Artikel 16 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in Zaak C-202/11, arrest van het 
Hof van 16 april 2013 Anton Las/PSA Antwerp NV.
3 Werkdocument II over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2012, rapporteur Louis Michel, 
blz. 2.


