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B7-0000/2009

Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad - Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten 
dienste van de burger – programma van Stockholm

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag van Lissabon, met name de bepalingen aangaande de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht (" de RVVR") en het nieuwe juridische kader voor de 
bescherming van de fundamentele rechten en de versterking van het burgerschap van de 
Unie, artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zoals gewijzigd bij het 
Verdrag van Lissabon, Protocol nr. 8 bij het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zoals ingevoegd door het Verdrag van Lissabon, betreffende de toetreding 
van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden ("het EVRM") en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie ("het Handvest"), dat dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juni 2009 getiteld "Een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger" (COM(2009)0262), waarin zij haar 
prioriteiten in de RVVR voor de periode 2010-2014 uiteenzet en ook een evaluatie geeft 
van het Haags programma en het actieplan (COM(2009)0263) en het daarmee 
samenhangende implementatiescorebord (SEC(2009)0765), alsook gezien de bijdragen 
van de nationale parlementen, de maatschappelijke organisaties en de EU-agentschappen 
en -organen, 

– gezien de vraag van [...] september 2009 aan de Raad en de Commissie over de 
mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger – programma van Stockholm (O 
0000/2009 – B7 0000/2009),

– gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de RVVR sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam 
een fundamentele doelstelling van de Europese Unie is, overwegende evenwel dat het 
Haags programma van 2005 in vele opzichten, met name op het gebied van civiel recht, 
de duidelijke en ambitieuze visie die in het programma van Tampere van 1999 was 
uiteengezet, uit het oog heeft verloren, en overwegende dat het dan ook essentieel is om 
terug te keren naar de oorspronkelijke geest van dat programma, waarin alle aspecten van 
het recht aan bod kwamen voordat de veiligheidsdimensie de politieke prioriteit werd na 
de dramatische en urgente wendingen die de terrorismebestrijding heeft meegebracht,

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon, dat onlangs massaal is goedgekeurd door het 
Ierse volk, zal zorgen voor een hervorming van de fundamenten, doelstellingen en 
methodes van het met de RVVR verband houdende beleid, 

C. overwegende dat de rechten en de institutionele rol die voor de eerste maal door het 
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Verdrag van Lissabon aan de nationale parlement worden toegewezen, een positief effect 
zullen hebben onder meer op de ontwikkeling en de werking van de RVVR, met name 
omdat de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel beter gewaarborgd zal zijn, 

D. overwegende dat de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, die door het Verdrag van Lissabon 
is vastgelegd, geen invloed zal hebben op de bescherming van de grondrechten in de 
Unie, die gebaseerd is op het Handvest van de grondrechten en de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie, en een kostbaar aanvullend beschermingsinstrument zal vormen, waarbij 
er wel rekening mee moet worden gehouden dat er een duidelijke bevoegdheidsverdeling 
tussen het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Hof van Justitie zal moeten 
worden vastgelegd,

E. overwegende dat transparantie in het wetgevende proces van essentieel belang moet zijn  
en overwegende dat de burgers en de nationale parlementen de bepaling en de uitvoering 
van het met de RVVR verband houdende beleid moeten kunnen volgen,

F. overwegende dat de prioriteiten voor de komende vijf jaar op het gebied van civiel recht 
moeten beantwoorden aan de door de individuele burgers en bedrijven geuite behoeften,

G. overwegende dat de Europese justitiële ruimte moet berusten op een Europese justitiële 
cultuur onder de rechtsbeoefenaars en de rechters - met name de rechters in eerste aanleg 
-, die niet alleen gebaseerd is op communautair recht maar ontwikkeld wordt via 
wederzijdse kennis en begrip van de nationale rechtssystemen, een ingrijpende 
hervorming van de universitaire curricula, uitwisselingen, studiebezoeken en 
gezamenlijke opleiding met de actieve steun van de Europese netwerken in de diverse 
sectoren van het gerechtelijk systeem,

Vooruitzichten voor de RVVR in het kader van het Verdrag van Lissabon 

1. merkt op dat het nieuwe meerjarenprogramma in de RVVR waarschijnlijk zal worden 
goedgekeurd en uitgevoerd onder het nieuwe wettelijke kader dat in het Verdrag van 
Lissabon is vastgelegd, wat betekent dat het alle vernieuwingen die dit verdrag 
introduceert moet omvatten, namelijk:

– bevestigd wordt dat de Schengen-samenwerking de kern is van de RVVR;

– het burgerschap van de Unie en de bescherming van de grondrechten worden de kern 
van het met de RVVR verband houdende beleid, en de EU-instellingen worden 
verzocht het beginsel van gelijkheid van de EU-burgers te eerbiedigen;

– aan de huidige tweedeling tussen de gewone en intergouvernementele regelingen, 
zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, wordt een eind gemaakt,  een bewijs 
van het groeiende vertrouwen tussen de lidstaten;

– het besluitvormingssysteem wordt versterkt door uitbreiding van de stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad, waardoor wetten betreffende gelijke of 
verwante gebieden met hetzelfde stemsysteem kunnen worden goedgekeurd;
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– bijkomende garanties verzekeren een strikte eerbiediging van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel in de RVVR doordat een relatief klein aantal nationale 
parlementen een "alarmprocedure" kunnen inleiden, en ook doordat één enkele staat 
het recht heeft om gebruik te maken van een "noodrem", wanneer deze staat van 
oordeel is dat een voorstel voor wetsbesluit op het gebied van justitiële samenwerking 
in strafzaken van invloed zou kunnen zijn op essentiële elementen van zijn interne 
nationale orde;

2. verheugt zich erover dat het Verdrag van Lissabon de medebeslissingprocedure als 
gewone wetgevingsprocedure introduceert in de gebieden van de RVVR waar zij tot nu 
toe niet van toepassing was; meent dat de betrokkenheid van het Europees Parlement bij 
de ratificatie van internationale overeenkomsten slechts de noodzakelijke aanvulling is 
van de bevoegdheden die het op intern niveau zal krijgen met name op de gebieden die 
onder de huidige derde pijler vallen;

3. onderstreept dat het van belang is de bevoegdheid van het Hof van Justitie onbeperkt uit 
te breiden, zowel om prejudiciële beslissingen te nemen over elke binnen de RVVR 
vallende kwestie als om de Commissie in staat te stellen inbreukprocedures in te leiden1;

4. vindt dat het beginsel van solidariteit tussen lidstaten en tussen de lidstaten en de Unie in 
de RVVR een bijzondere betekenis krijgt en moet worden omgevormd tot actieve 
solidariteit met name wanneer het gaat om grenscontrole, immigratie, civiele 
bescherming en de solidariteitsclausule;

Een meer coherent, transparant en democratisch meerjarenprogramma 

5. vindt dat een van de prioritaire doelstellingen bij de uitvoering van het programma van 
Stockholm moet zijn er in een geest van loyale samenwerking voor te zorgen dat burgers 
een gelijkwaardig niveau van bescherming van hun grondrechten genieten waar zij ook 
met het door de Unie of de lidstaten uitgeoefende openbaar gezag geconfronteerd worden 
en dat niemand nadelen ondervindt in zijn juridische betrekkingen met anderen wegens 
zijn keuze om de grondrechten uit te oefenen die de burgers van de Unie hebben 
gekregen overeenkomstig de door de lidstaten gedeelde traditie van de mensenrechten en 
de rechtsstaat;

6. merkt op dat in het door het Verdrag van Lissabon gecreëerde nieuwe wettelijk en 
institutioneel kader verdere actie in de RVVR alleen kan worden ontwikkeld door het 
Europees Parlement, de nationale parlementen en de maatschappelijke organisaties op 
passende wijze daarbij te betrekken, teneinde een open en permanent debat tot stand te 
brengen;

7. vraagt een transparanter wetgevingsproces op EU- en nationaal niveau, met name in 
gevallen waarin een voorstel van invloed zou kunnen zijn op de rechten van het individu 
en van de burger, ongeacht of het initiatief door de Commissie dan wel door een groep 
van lidstaten is ingediend;

8. verheugt zich erover dat het Verdrag van Lissabon een kader voor de beoordeling van 
                                               
1 onverminderd artikel 10 van Protocol 36 over de overgangsbepalingen en artikel 276 van het VWEU.
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RVVR-beleid tot stand heeft gebracht en vraagt dat een concreet evaluatiesysteem wordt 
opgezet waarin de kwaliteit, de doeltreffendheid en de eerlijkheid van de rechtspraak 
worden beoordeeld en waarbij het Europees Parlement en de nationale parlementen nauw 
betrokken worden;

9. vraagt dat in het Europees Parlement jaarlijks een debat wordt gehouden over een 
periodieke evaluatie van de binnen het meerjarenprogramma behaalde resultaten, waarin 
de nadruk wordt gelegd op de bescherming van de grondrechten in de EU en dat 
gebaseerd moet zijn op rapporten van de Raad, de Commissie en het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten ;

Een Europa van rechten

10. is er vast van overtuigd dat er initiatieven moeten worden ondernomen om de EU-burgers 
meer bewust te maken van hun grondrechten;

11. meent dat diversiteit de Unie verrijkt en dat de Unie een veilige omgeving moet zijn, 
waar verschillen worden geëerbiedigd en de meest kwetsbare personen worden 
beschermd;  dringt erop aan dat krachtig werk wordt gemaakt van maatregelen om 
discriminatie, racisme, antisemitisme, xenofobie en homofobie te bestrijden en om 
kinderen, minderheiden en kwetsbare personen te beschermen, samen met inspanningen 
om de burgers meer bewust te maken van anti-discriminatiewetgeving, en daarbij ten 
volle gebruik te maken van de bestaande instrumenten, onder meer de financiële 
programma's;

12. herinnert eraan dat met het Verdrag van Lissabon, het Handvest van de grondrechten van 
de Unie bindend wordt op dezelfde wijze als de verdragen en volledig van toepassing zal 
zijn op elke op het gebied van RVVR genomen maatregel, en dat op de naleving ervan 
zal worden toegezien door het Hof van Justitie;

13. herinnert er eveneens aan dat de Unie toetreedt tot het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en dat bijgevolg de 
onderhandelingen met het oog op de toetreding tot het EVRM onmiddellijk van start 
moeten gaan en dat bovendien samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gesloten 
met internationale instellingen en organen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming 
van de grondrechten;

14. vraagt dat voor elke nieuwe maatregel, wetgevingsvoorstel en programma een 
effectbeoordeling aangaande grondrechten wordt opgesteld, waarin duidelijk wordt 
vastgesteld welke grondrechten kunnen worden aangetast en welke maatregelen 
overwogen worden om deze rechten te waarborgen overeenkomstig de beginselen van 
evenredigheid en noodzakelijkheid; 

15. vraagt dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten betrouwbare en 
vergelijkbare statistische gegevens over discriminatie verzamelt en bundelt en in een 
gemakkelijk te begrijpen vorm publiceert en deelt de mening van het trio-voorzitterschap 
van de Raad (Frankrijk, de Republiek Tsjechië en Zweden) dat een herziening van het 
mandaat van het Bureau voor de grondrechten voor 31 december 2009 moet plaatsvinden 
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en dat een dergelijke herziening de mogelijkheid biedt de samenwerking met de Raad van 
Europa te versterken;

Versterking van de aan het burgerschap van de Unie verbonden rechten

16. vraagt dat een eenvormige kieswet wordt uitgewerkt en herhaalt zijn standpunt dat, om de 
Europese burgers ertoe aan te sporen deel te nemen aan de Europese verkiezingen in hun 
land van verblijf waarvan zij niet de nationaliteit hebben, de Raad volgens de 
modaliteiten die hij moet vastleggen, zich zou moeten beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is om uitvoering te geven aan het actief en passief kiesrecht; zal zich met 
belangstelling buigen over het voorstel van de Commissie om de stemming in de 
Europese verkiezingen te vervroegen tot de week van 9 mei;

17. verzoekt de lidstaten volledig uitvoering te geven aan de met het burgerschap van de 
Unie verbonden rechten, zodat de burgers van de Unie hun recht op vrij verkeer kunnen 
uitoefenen samen met hun gezinsleden, en zo onbeperkt overal in de Unie kunnen reizen, 
werken, studeren, met pensioen gaan en een gezinsleven hebben;

18. vraagt de lidstaten om op een eerlijke en consequente manier uitvoering te geven aan hun 
verplichting om te zorgen voor consulaire en diplomatieke bescherming voor de burgers 
van de Unie

Een Europa dat haar burgers beschermt

19. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij ervoor zorgen dat in het toekomstig optreden van 
de EU in dit gebied het juiste evenwicht wordt gevonden tussen veiligheid en vrijheid;

20. vraagt, overwegende dat de huidige unanimiteitsvereiste verder doeltreffend optreden in 
de weg staat, met aandrang aan de Commissie dat zij de nadruk legt op het bevorderen 
van de vrijheid van de burgers van de EU, terwijl het communautair juridisch kader in 
strafzaken verder wordt uitgewerkt; de absolute vereiste om burgers tegen terrorisme en 
georganiseerde misdaad te beschermen moet worden ingepast in een duidelijke 
wetgeving die aan de EU-burgers een doeltreffend instrument biedt om onevenredige of 
onduidelijke regels aan te vechten;

21. meent dat de uitoefening van deze vrijheden moet worden verzekerd over de nationale 
grenzen heen en dat de EU-burgers hun specifieke rechten zelf buiten de Unie ten volle 
moeten kunnen uitoefenen;

22. is van oordeel dat er, wanneer een optreden van de EU op dit gebied wordt overwogen, 
criteria moeten worden vastgesteld om de evenredigheid en de noodzakelijkheid van 
beperkingen van de grondrechten te beoordelen;

Een Europa van solidariteit

23. vindt dat integratie-, immigratie- en asielbeleid gebaseerd moeten worden op het grootst 
mogelijke respect van de grondrechten en dat communautair recht verenigbaar moet zijn 
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met de internationale rechtsinstrumenten op dit gebied, om een consequente aanpak te 
verzekeren en een samenhangend optreden te ontwikkelen, niet alleen in de bestrijding 
van illegale immigratie maar ook om vluchtelingen in nood te helpen;

24. vraagt dat de lidstaten zich actief inzetten en blijk geven van hun volledig engagement 
om samen te werken binnen het kader van het mechanisme voor interne hervestiging;

25. dringt in dit verband aan op de onmiddellijke formalisering van een systeem van 
"verplichte en onherroepelijke solidariteit" en op betere samenwerking met derde landen, 
zoals is vastgelegd in de Verdragen;

26. vraagt dat een alomvattend ontwerp wordt goedgekeurd, waarin de algemene 
doelstellingen en de opbouw van de geïntegreerde grensbeheerstrategie van de Unie 
worden uiteengezet;

27. stelt met nadruk dat nieuwe instrumenten of systemen niet mogen worden gelanceerd 
voordat de bestaande instrumenten volledig operationeel, veilig en betrouwbaar zijn en 
vraagt dat een grondige evaluatie wordt gemaakt van de noodzaak en de evenredigheid 
van nieuwe instrumenten die verband houden met kwesties zoals inreis/uitreis, het 
programma voor geregistreerde reizigers en het systeem van voorafgaande 
inreisvergunningen;

28. beschouwt het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) als een  
essentieel instrument in de globale immigratiestrategie van de Unie en is voorstander van 
de herziening van zijn mandaat - met inbegrip van een duidelijk kader voor 
terugkeeroperaties die beantwoorden aan de internationale normen ten aanzien van de 
mensenrechten - teneinde rol van dit agentschap te versterken;

29. herinnert eraan dat FRONTEX absoluut moet kunnen rekenen op de feitelijke 
beschikbaarheid van de middelen die de lidstaten ter beschikking van dit agentschap 
stellen, zowel voor de coördinatie van zijn gerichte gezamenlijke acties als voor zijn 
permanente missies;

Civiel recht en handelsrecht voor gezinnen, burgers en bedrijven

Betere toegang tot civiel recht voor burgers en bedrijven

30. vindt dat de prioriteiten op het gebied van civiel recht eerst en vooral moeten worden 
toegespitst op het voldoen aan de door de individuele burgers en bedrijven geuite 
behoeften, terwijl het raderwerk van justitie permanent moet worden vereenvoudigd en 
meer duidelijke en toegankelijke procedures moeten worden gecreëerd; is in dit verband 
weliswaar verheugd over de besluiten van de Commissie om een voorstel inzake 
testamenten en erfenissen in te dienen alsook een groenboek over 
huwelijksvermogensrecht in verband met scheiding van tafel en bed en echtscheiding, 
maar dringt erop aan dat:

– verdere inspanningen worden geleverd om alternatieve geschillenbeslechting te 
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bevorderen, met name met het oog op betere toegang tot de rechter voor 
consumenten; benadrukt dat collectieve beroepsmaatregelen op communautair 
niveau niet mogen leiden tot een onnodige versplintering van het nationale 
procesrecht;

– voorstellen worden ingediend voor een eenvoudig en autonoom Europees 
systeem voor conservatoir beslag op en bevriezing van bankrekeningen, de 
wederzijdse erkenning en uitvoering van authentieke aktes, bepalingen om de 
hiaten van de Rome II-verordening1  inzake persoonlijkheidsrechten en laster 
op te vullen, een definitieve oplossing voor het probleem van bilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen, en bepalingen om de door het Hof van 
Justitie aangegeven hiaten op het gebied van vennootschapsrecht op te vullen, 
alsook een voorstel inzake de bescherming van kwetsbare volwassenen en een 
voorstel voor een verordening, eventueel met de procedure van versterkte 
samenwerking goed te keuren, inzake de wetgeving die van toepassing is in 
huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid; 

– uitvoerig aandacht wordt besteed aan een vorm van een communautaire 
voorlopige maatregel ter aanvulling van die welke door de nationale 
rechtbanken kunnen worden opgelegd, aan de uiteenlopende nationale 
juridische benaderingen van eigendomsvoorbehoud en andere soortgelijke 
mechanismen, aan de erkenning van internationale adopties en aan de hele 
kwestie van de wederzijdse erkenning van nationale akten van de burgerlijke 
stand;  

– feitelijke uitvoering wordt gegeven aan het grote aantal vernieuwende wetten 
die tot nu toe zijn goedgekeurd op het gebied van de Europese burgerlijke 
rechtsvordering, en dat deze bestudeerd worden om ze waar mogelijk te 
vereenvoudigen en te codificeren in één enkel instrument waarin alle 
communautaire wetgeving die op dit gebied is goedgekeurd, verzameld is; 

De gemeenschappelijke markt optimaal benutten door middel van het Europees 
vennootschapsrecht

31. vraagt de Commissie dat zij haar werkzaamheden omtrent het Europees 
vennootschapsrecht op basis van het academische ontwerp voor het gemeenschappelijk 
referentiekader opvoert en dat zij het Parlement volledig betrekt bij het open en 
democratische proces dat moet leiden tot de goedkeuring van een politiek 
gemeenschappelijk referentiekader;  benadrukt dat het politiek gemeenschappelijk 
referentiekader moet resulteren in een facultatief en rechtstreeks toepasselijk instrument, 
dat de partijen bij een overeenkomst, onder ander ondernemingen en consumenten, in 
staat stelt vrij te kiezen voor het Europees vennootschapsrecht als het op hun transactie 
toepasselijk recht;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2007 betreffende het 
recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen  (Rome II) (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40).
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De misdaad bestrijden en tegelijk de rechten van de burgers waarborgen

Prioriteiten in het strafrecht

32. Vraagt dat een strafrechtsgebied in de EU tot stand wordt gebracht, die gebaseerd is op de 
eerbiediging van de grondrechten en die ontwikkeld wordt door middel van:

 een ambitieus juridisch instrument voor procedurele waarborgen in strafzaken 
uitgaande van het beginsel van het vermoeden van onschuld, dat volledige uitvoering 
geeft aan de rechten van de verdediging,

 een alomvattend juridisch kader dat slachtoffers van misdrijven de breedst mogelijke 
bescherming biedt, onder meer passende schadevergoeding en getuigenbescherming, 

  minimumnormen voor gevangenis- en detentieomstandigheden en gemeenschappelijk 
overeengekomen rechten voor gedetineerden in de Europese Unie, en

 een alomvattend juridisch instrument voor het vergaren en de toelaatbaarheid van 
bewijsmateriaal in strafzaken;

Een samenhangende veiligheidsstrategie op verschillende niveaus

33. vindt dat verder optreden tegen georganiseerde misdaad en terrorisme meer gericht 
moeten zijn op de bescherming van grondrechten en moet voorzien in adequate 
getuigenbescherming, stimulansen voor personen die meewerken aan het ontmantelen
van terroristische netwerken, en preventie- en integratiemaatregelen die met name gericht 
zijn op personen uit hoogrisicogroepen; 

34. dringt aan op de jaarlijkse publicatie van een uitgebreid verslag over misdaad in de EU , 
geconsolideerde verslagen in verband met bepaalde terreinen, bijvoorbeeld de 
dreigingsevaluatie voor georganiseerde criminaliteit en het jaarverslag van Eurojust, en 
benadrukt de noodzaak van een interdisciplinaire aanpak en een alomvattende strategie 
inzake de preventie van en strijd tegen misdaden zoals mensenhandel en 
cybercriminaliteit;

35. dringt aan op de ontwikkeling van een allesomvattende Europese veiligheidsstrategie, op 
basis van de veiligheidsplannen van de lidstaten, een sterker solidariteitsbeginsel en een 
objectieve evaluatie van de meerwaarde van de agentschappen, netwerken en informatie-
uitwisseling in de EU; is voornemens samen met de nationale parlementen van dichtbij 
toe te zien op alle activiteiten die door de Raad worden uitgevoerd in het kader van 
operationele samenwerking inzake interne veiligheid van de EU;

Operationele organen en agentschappen

36. hecht veel belang aan Eurojust en Europol en engageert zich om samen met de nationale 
parlementen ten volle deel te neme aan het definiëren, evalueren en controleren van hun 
werkzaamheden; 

37. dringt aan op nauwere en meer diepgaande samenwerking tussen nationale autoriteiten, 
Eruopese agentschappen en gemeenschappelijke operationele teams via gespecialiseerde 
netwerken (bijvoorbeeld het Schengen-informatiesysteem II (SIS), het 
visuminformatiesysteem, het douane-informatiesysteem en de justitiële netwerken) en op 
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specifieke samenwerking tussen inlichtingen- en politiediensten op nationaal en Europees 
niveau in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad;

Een Europese justitiële cultuur tot stand brengen

38. dringt aan op de ontwikkeling van een Europese justitiële cultuur die alle aspecten van 
het recht omvat; merkt daarom op dat:

– het netwerk van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges, het Europees netwerk van de 
Raden voor de rechtspraak, de Vereniging van de Raden van State en Hoge 
Administratieve Rechtscolleges en het Eurojustitie-netwerk van Europese procureurs-
generaal, de gerechtelijke ambtenaren en de rechtsbeoefenaars in hoge mate kunnen 
bijdragen door de beroepsopleiding voor de rechters en het wederzijds begrip van de 
rechtssystemen van andere lidstaten te coördineren en te bevorderen en door de 
beslechting van grensoverschrijdende geschillen en problemen te vereenvoudigen, 
alsook dat hun werkzaamheden vergemakkelijkt moeten worden en zij hiervoor 
voldoende financiële middelen moeten krijgen; dit moet leiden tot een volledig 
gefinancierd ontwerp voor een Europese opleiding van magistraten, dat wordt 
opgesteld in samenwerking met de hoger genoemde justitiële netwerken en het 
Europees netwerk voor de opleiding van magistraten;

– er moet een actief beleid komen dat gericht is op het bevorderen van wederzijdse 
kennis en begrip van buitenlands recht, om zo tot een grotere rechtszekerheid te 
komen en het wederzijds vertrouwen te stimuleren dat essentieel is voor wederzijdse 
erkenning; dit beleid moet voorzien in de uitwisseling van ervaringen, uitwisselingen, 
bezoeken en voorlichting en lessen voor rechtsbeoefenaars en rechters, alsook in de 
ontwikkeling door de beroepsorganisaties van een gemeenschappelijk systeem van 
opleidingspunten/credits voor rechtsbeoefenaars, gekoppeld aan een netwerk van 
juridische opleidingsinstellingen in de EU die erkend zijn om lessen aan te bieden die 
de rechtsbeoefenaars en rechters vertrouwd maken met nationaal recht; 

E-Justitie: een instrument voor burgers, rechtsbeoefenaars en rechters

39. vraagt dat extra inspanningen worden geleverd om e-justitie op communautair niveau te 
bevorderen en te ontwikkelen met het oog op betere toegang tot de rechter voor burgers 
en bedrijven, en vindt dat: 

– lidstaten die samenwerken in bilaterale projecten ervoor moeten zorgen dat hun werk 
zo wordt verricht dat het overdraagbaar is naar het communautair niveau, teneinde 
onnodig dubbel werk te vermijden;

– het bestaande Gemeenschapsrecht op het gebied van civiel recht, met name 
procesrecht, beter verenigbaar moet worden gemaakt met het gebruik van de 
informatietechnologie, met name voor wat betreft het Europees betalingsbevel en de 
procedure voor geringe vorderingen, de verordening over het verzamelen van bewijs 
in civiele zaken1 en  alternatieve geschillenbeslechting, en dat actie moet worden 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PB L 174 van 
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ondernomen op het gebied van elektronische besluiten en transparantie van activa van 
debiteuren; het doel moet zijn te komen tot een eenvoudiger, voordeliger en snellere 
civiele procesvoering in grensoverschrijdende zaken; 

– elektronische instrumenten zoals het Europees strafregister en het SIS verder 
ontwikkeld moeten worden;

Dringende kwesties

40. vraagt de zowat 1200 diverse maatregelen die sedert 1993 in de RVVR zijn goedgekeurd, 
geleidelijk samen te voegen tot een samenhangend geheel, rekening houdend met de 
nieuwe taken en bevoegdheden van de Unie alsook met het nieuwe rechtskader dat wordt 
geboden door het Verdrag van Lissabon, en te starten met de gebieden die als prioriteiten 
worden beschouwd in overeenstemming met het Europees Parlement;

41. is van mening dat in de gevallen waarin een wetgevingsprocedure is ingeleid onder de 
bepalingen van het Verdrag van Nice die voorzien in een gewone raadpleging van het 
Parlement, zoals dat het geval is in vele onder de RVVR vallende gebieden, en het 
Parlement zijn advies heeft gegeven, de wetgevingsprocedure opnieuw zou moeten 
worden ingeleid onder het Verdrag van Lissabon in eerste lezing, om het Parlement de 
kans te geven een uitspraak te doen met kennis van zijn prerogatieven;  

42. behoudt zich het recht voor terug te komen met specifieke voorstellen wanneer het 
geraadpleegd wordt over het actieprogramma voor wetgeving;

o
o      o

43. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en de parlementen van de lidstaten.

                                                                                                                                                  
27.6.2001, blz. 1).


