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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:

1. wijst erop dat de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement zijn uitgebreid 
door het toegenomen gebruik van de medebeslissingsprocedure sinds de inwerkingtreding 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); wijst erop dat 
wetgevingshandelingen met betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken en 
politiële samenwerking nu in de regel in overeenstemming met de gewone 
wetgevingsprocedure worden aangenomen; betreurt het feit dat meer dan vier jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon nog steeds gebruik wordt gemaakt van 
procedures ter uitvoering van handelingen in het kader van de voormalige derde pijler 
waarbij het Parlement dikwijls is uitgesloten of slechts geraadpleegd wordt; verzoekt de 
Commissie voorstellen in haar werkprogramma op te nemen om de handelingen van de 
voormalige derde pijler in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon, 
zodat deze worden aangepast aan de nieuwe normenhiërarchie van basis-, gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

2. wijst erop dat artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) een lijst 
omvat van de gemeenschappelijke waarden waarop de Unie is gegrondvest; is van mening 
dat de eerbiediging van deze waarden door zowel de Unie als de lidstaten moet worden 
gewaarborgd; wijst erop dat er een deugdelijk wetgevings- en institutioneel stelsel moet 
worden ingevoerd ter bescherming van de waarden van de Unie;

3. herinnert eraan dat het Europees Parlement nu een volwaardige institutionele speler is op 
het vlak van het veiligheidsbeleid en als zodanig het recht heeft om actief deel te nemen 
aan het vastleggen van de kenmerken en prioriteiten van dat beleid en aan het evalueren 
van instrumenten op dit gebied, een proces dat gezamenlijk moet worden uitgevoerd door 
het Europees Parlement, de nationale parlementen en de Raad; is van mening dat het 
Europees Parlement een cruciale rol dient te spelen bij de evaluatie en de vaststelling van 
het intern veiligheidsbeleid, aangezien dit vergaande gevolgen heeft voor de grondrechten 
van iedereen die in de EU woonachtig is; benadrukt derhalve dat het nodig is ervoor te 
zorgen dat dergelijk beleid onder de bevoegdheid valt van de enige Europese instelling die 
rechtstreeks wordt verkozen, met het oog op toezicht en democratische controle;

4. benadrukt het bijzondere belang en de gevolgen van de opneming van het Handvest van 
de grondrechten in het Verdrag van Lissabon; wijst erop dat het Handvest juridisch 
bindend is geworden voor de EU-instellingen en voor de lidstaten bij de tenuitvoerlegging 
van de wetgeving van de Unie, waardoor basiswaarden worden omgezet in concrete 
rechten;

5. roept alle EU-instellingen en de regeringen en parlementen van de lidstaten op voort te 
bouwen op het nieuwe institutionele en juridische kader dat is ingesteld met het Verdrag 
van Lissabon, teneinde een omvattend intern mensenrechtenbeleid voor de Unie uit te 
werken dat op nationaal niveau en op het niveau van de EU voorziet in effectieve 
verantwoordingsmechanismen om schendingen van de mensenrechten aan te pakken;
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6. wijst erop dat met het Verdrag van Lissabon het recht op het lanceren van een Europees 
burgerinitiatief (EBI) is ingevoerd; benadrukt dat alle technische en bureaucratische 
belemmeringen moeten worden weggenomen die een doeltreffende toepassing van het 
EBI in de weg staan, en pleit voor een actieve deelname van burgers bij de ontwikkeling 
van EU-beleid;

7. wijst erop dat in het Verdrag is bepaald dat in een wetgevingshandeling de bevoegdheid 
aan de Commissie kan worden gedelegeerd om niet-wetgevingshandelingen vast te 
stellen; verzoekt de Commissie een passend onderscheid te maken tussen gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen wanneer ze wetgeving voorstelt, teneinde te 
waarborgen dat de juiste soort handeling wordt toegepast; is van mening dat maatregelen 
waarbij een noodzakelijke tijdelijke afwijking wordt toegestaan van de bepalingen van de 
basishandeling moeten worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling 
indien de basishandeling is vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure;

8. wijst op de verplichting van de Commissie om het Europees Parlement onmiddellijk en 
volledig op de hoogte te brengen in alle fasen van lopende onderhandelingen over 
internationale overeenkomsten, met name indien deze overeenkomsten van invloed zijn op 
de grondrechten van de EU-burgers (artikel 218 VWEU);

9. benadrukt dat het Europees Parlement tevens zijn onafhankelijke effectbeoordeling van de 
grondrechten moet versterken met betrekking tot wetsvoorstellen en wijzigingen die nog 
in behandeling zijn als onderdeel van het wetgevingsproces, en mechanismen moet 
instellen om toezicht te houden op de schendingen van de mensenrechten;

10. herinnert de Commissie aan de tenuitvoerlegging van artikel 17, lid 1, VEU, op grond 
waarvan de Commissie het initiatief moet nemen tot de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie om interinstitutionele akkoorden tot stand te brengen;

11. dringt er bij de Raad op aan om, met het oog op het waarborgen van een oprechte 
samenwerking en een open en permanente dialoog tussen de instellingen die betrokken 
zijn bij het wetgevingsproces, te overwegen het mogelijk te maken voor 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement om aan een aantal van zijn vergaderingen 
(bijvoorbeeld van werkgroepen en COREPER) deel te nemen, zoals reeds het geval is 
voor vertegenwoordigers van de Commissie;

12. is ingenomen met het feit dat in het kader van het Verdrag van Lissabon een hogere mate 
van democratisering gekoppeld is aan een grotere betrokkenheid van de nationale 
parlementen in de procedures voor goedkeuring van wetteksten, met name met betrekking 
tot het evenredigheids- en subsidiariteitsbeginsel;

13. wijst erop dat in artikel 17, lid 8, VEU het beginsel op grond waarvan de Commissie 
politieke verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement uitdrukkelijk wordt 
bevestigd, hetgeen van cruciaal belang is voor een correcte werking van het politieke 
stelsel van de EU;

14. onderstreept dat een oprechte samenwerking tussen de instellingen die bij het 
wetgevingsproces zijn betrokken, voor wat betreft de uitwisseling van documenten zoals 
juridische adviezen, noodzakelijk is om een constructieve, eerlijke en rechtsgeldige 
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dialoog tussen de instellingen mogelijk te maken.
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