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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het belangrijke succes dat 
het Verdrag van Lissabon vormt, waarmee
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie ("het Handvest") bindend 
wordt en waarmee de EU op grond van 
artikel 6, lid 2 VEU verplicht wordt toe te 
treden tot het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM). Verwelkomt tevens de 
aanstaande inwerkingtreding van protocol 
nr. 14 bij het EVRM, die gepland is voor 
1 juni 2010, op grond waarvan de EU kan 
toetreden tot het EVRM;

1. stelt vast dat met de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie ("het Handvest") bindend is 
geworden en is ingenomen met het feit dat
de EU op grond van artikel 6, lid 2 VEU 
verplicht is toe te treden tot het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM);
verwelkomt tevens de aanstaande 
inwerkingtreding van protocol nr. 14 bij 
het EVRM, die gepland is voor 
1 juni 2010, op grond waarvan de EU kan 
toetreden tot het EVRM;

Or. fr

Amendement 2
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat, hoewel alle lidstaten het 
EVRM al hebben geratificeerd, de 
toetreding van de EU als rechtspersoon tot 
dit instrument – die niets zal veranderen 
aan de positie van de lidstaten ten aanzien 
van het EVRM – de nieuwe impuls zal 
geven waarop we al meer dan tien jaar 
wachten. Deze zal van groot politiek en 
juridisch belang zijn voor het scheppen 
van een mensenrechtengebied dat het 
gehele continent beslaat en zal de
betrekkingen tussen de EU en het "bredere 

2. merkt op dat, hoewel alle lidstaten het 
EVRM al hebben geratificeerd, de 
toetreding van de EU als rechtspersoon tot 
dit instrument niets zal veranderen aan de 
positie van de lidstaten ten aanzien van het 
EVRM overeenkomstig protocol nr. 8 bij 
het Verdrag van Lissabon; is van mening 
dat deze stap van groot politiek en 
juridisch belang zal zijn voor de
consolidering en de versterking van de 
mensenrechten in Europa en met name in 
de Europese Unie, en de Unie in staat zal 
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Europa" versterken, wat nieuwe dynamiek 
zal brengen op het gebied van 
mensenrechten in heel Europa. De
toetreding zal de geloofwaardigheid van de 
EU op het gebied van 
mensenrechtenbescherming in de hele 
wereld verbeteren;

stellen om haar betrekkingen met het 
"bredere Europa" te versterken, door 
nieuwe dynamiek te brengen op het gebied 
van mensenrechten; is van oordeel dat 
deze toetreding zou moeten bijdragen tot 
een versterking van de geloofwaardigheid 
van de EU op het gebied van 
mensenrechtenbescherming in de hele 
wereld;

Or. fr

Amendement 3
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toetreding allereerst
een bijdrage zal leveren aan een 
coherenter intern mensenrechtenstelsel
binnen de EU. De toetreding zal de 
geloofwaardigheid van de EU in de ogen 
van haar eigen burgers versterken als het 
gaat om de bescherming van de 
mensenrechten, doordat volledige en 
effectieve eerbiediging van de 
grondrechten wordt gegarandeerd in alle 
situaties waarin de EU-wetgeving een rol 
speelt;

3. onderstreept dat de toetreding een 
bijdrage zal leveren aan het wegnemen van 
de rechtsonzekerheid op het gebied van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden binnen de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging van een coherente 
rechtsruimte voor de mensenrechten 
binnen de EU; is van oordeel dat deze 
toetreding zou moeten bijdragen tot een 
versterking van het vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de EU in de ogen 
van haar eigen burgers als het gaat om de 
bescherming van de mensenrechten, 
doordat volledige en effectieve 
eerbiediging van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden wordt 
gegarandeerd in alle situaties waarin de 
EU-wetgeving een rol speelt;

Or. fr
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Amendement 4
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst in dit verband op het 
universele karakter van de inhoud van het 
EVRM en de aanvullende protocollen bij 
het EVRM, evenals van andere teksten in 
verband met het EVRM, met name het 
Europees Sociaal Handvest van 1961; 
herinnert eraan dat de meeste van deze 
instrumenten ook door niet-Europese 
partijen ondertekend en geratificeerd 
kunnen worden;

Or. fr

Amendement 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept daarnaast dat de 
toetreding van de EU tot het EVRM 
impliceert dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) 
bevoegdheid krijgt met betrekking tot alle 
aspecten van het recht en de wetgeving 
van de EU, in het bijzonder op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken, met 
inbegrip van de externe dimensie 
daarvan;

Or. en
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Amendement 6
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het EVRM na de toetreding 
zal gelden als minimumnorm voor 
bescherming in gevallen waarin de 
bescherming die de EU garandeert minder 
is dan de bescherming die wordt geboden 
door het EVRM. Het EVRM versterkt de 
bescherming van de door het Handvest 
erkende rechten die binnen zijn 
werkingsgebied vallen. Het Handvest gaat 
verder en legt ook andere rechten en 
beginselen vast, waaronder economische 
en sociale rechten, evenals het recht op 
gegevensbescherming en goed bestuur;

4. benadrukt dat het EVRM na de 
toetreding de minimumnorm zal vormen
voor bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden in 
Europa en dat het EVRM een bindend 
karakter heeft, met name in gevallen 
waarin de bescherming die de EU 
garandeert minder is dan de bescherming 
die wordt geboden door het EVRM. Het 
EVRM versterkt de bescherming van de 
door het Handvest erkende rechten die 
binnen zijn werkingsgebied vallen;
onderstreept dat het Handvest ook andere 
rechten en beginselen erkent, waaronder 
economische en sociale rechten, het recht 
op gegevensbescherming, het recht op 
goed bestuur en rechten in verband met 
bio-ethiek; merkt op dat deze rechten niet 
in het EVRM, maar wel in de aanvullende 
protocollen en andere aan het EVRM 
gerelateerde instrumenten opgenomen 
zijn;

Or. fr

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM de burgers van de Unie een 
extra instrument zal geven voor het 
afdwingen van hun rechten, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM de burgers van de Unie een 
extra instrument zal geven voor het 
afdwingen en doen naleven van hun 
rechten dankzij een externe rechterlijke 
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het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) met betrekking tot het 
handelen of niet handelen van een EU-
instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving als 
dit tegelijkertijd binnen het 
toepassingsgebied van het EVRM valt. 
Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) niet 
verandert en dat het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat in 
eigen land geen hoger beroep meer 
mogelijk is;

toetsing door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) met betrekking tot het 
handelen of niet handelen van een EU-
instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de wetgeving van de 
Unie. Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) en 
van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens niet verandert en dat het voor 
ontvankelijkheid van een klacht een 
voorwaarde blijft dat op nationaal niveau 
geen hoger beroep meer mogelijk is;

Or. fr

Amendement 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM de burgers van de Unie een 
extra instrument zal geven voor het 
afdwingen van hun rechten, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) met betrekking tot het 
handelen of niet handelen van een EU-
instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving als 
dit tegelijkertijd binnen het 
toepassingsgebied van het EVRM valt. 
Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) niet 
verandert en dat het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat in 
eigen land geen hoger beroep meer 
mogelijk is;

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM de burgers van de Unie een 
extra instrument zal geven voor het 
afdwingen van hun rechten, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) met betrekking tot het 
handelen of niet handelen van een EU-
instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving als 
dit tegelijkertijd binnen het 
toepassingsgebied van het EVRM valt. 
Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) niet 
verandert en dat het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat in 
eigen land geen hoger beroep meer 
mogelijk is; onderstreept in dit verband 
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dat ervoor moet worden gezorgd dat de 
gerechtshoven van de lidstaten zaken naar 
het EHvJ doorverwijzen wanneer deze 
aantoonbaar betrekking hebben op een 
grondrechtenkwestie; 

Or. en

Amendement 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM de burgers van de Unie een 
extra instrument zal geven voor het 
afdwingen van hun rechten, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) met betrekking tot het 
handelen of niet handelen van een EU-
instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving als 
dit tegelijkertijd binnen het 
toepassingsgebied van het EVRM valt. 
Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) niet 
verandert en dat het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat in 
eigen land geen hoger beroep meer 
mogelijk is;

5. merkt op dat toetreding van de EU tot 
het EVRM een extra instrument zal geven 
voor het afdwingen van mensenrechten, 
namelijk de mogelijkheid om een klacht in 
te dienen bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) met 
betrekking tot het handelen of niet 
handelen van een EU-instelling of een 
lidstaat bij de tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving als dit tegelijkertijd binnen 
het toepassingsgebied van het EVRM valt. 
Benadrukt echter dat dit het huidige 
systeem van jurisdictie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (EHvJ) niet 
verandert en dat het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat in 
eigen land geen hoger beroep meer 
mogelijk is; herinnert eraan dat een 
klacht in bepaalde gevallen betrekking 
kan hebben op handelingen die zijn 
verricht of effect hebben buiten het 
grondgebied van de Unie;

Or. en
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Amendement 10
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om in 
overleg met het EHvJ en het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens te 
onderzoeken of het voor ontvankelijkheid 
van een klacht een voorwaarde blijft dat 
op nationaal niveau geen hoger beroep 
meer mogelijk is; wijst er in dit verband 
op dat het noodzakelijk is om de kwestie 
van de prejudiciële procedure in de 
wetgeving van de Unie te onderzoeken; 
dringt er in elk geval op aan dat de 
gekozen oplossing geen afbreuk doet aan 
het recht van de EU-burgers om 
individueel beroep in te stellen 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van het EVRM, alsmede dat 
de verzoeken en klachten van de burgers 
binnen een redelijke termijn worden 
behandeld;

Or. fr

Amendement 11
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vraagt de partijen die bij de 
onderhandelingen over de toetreding van 
de Unie tot het EVRM betrokken zijn om 
de wijzigingen in het EVRM en in het 
rechtsstelsel van de EU tot het strikt 
noodzakelijke te beperken, zodat in geen 
enkel opzicht afbreuk wordt gedaan aan 
de doeltreffendheid en de omvang van de 
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toetsing van het EVRM;

Or. fr

Amendement 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat er nog bepaalde juridische, 
technische en institutionele kwesties 
moeten worden aangepakt in het mandaat 
dat moet worden aangenomen op grond 
van artikel 218 VWEU, evenals in de 
onderhandelingen met de Raad van Europa 
over de toetreding tot het EVRM. De meest 
gevoelige daarvan zijn:

7. wijst erop dat er nog bepaalde juridische, 
technische en institutionele kwesties 
moeten worden aangepakt in het mandaat 
dat moet worden aangenomen op grond 
van artikel 218 VWEU, evenals in de 
onderhandelingen met de Raad van Europa 
over de toetreding tot het EVRM; verzoekt 
de Commissie en de Raad om ervoor te 
zorgen dat:

Or. en

Amendement 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– het feit dat de omvang van de toetreding 
nauwkeurig moet worden gedefinieerd in 
het mandaat; de EU moet ook ten minste
toetreden tot alle aanvullende protocollen 
bij het EVRM die de rechten die in het 
EVRM zijn vastgelegd aanvullen en die al 
zijn geratificeerd door alle EU-lidstaten
en dus deel uitmaken van het 
mensenrechtencorpus van de EU.
Bovendien moet rekening worden
gehouden met de toetreding tot het 
herziene Europees Sociaal Handvest;

– de omvang van de toetreding nauwkeurig 
wordt gedefinieerd in het mandaat; de EU
toetreedt tot alle aanvullende protocollen 
bij het EVRM die de rechten die in het 
EVRM of in het Handvest van de 
grondrechten zijn vastgelegd, aanvullen en 
dus deel uitmaken van het 
mensenrechtencorpus van de EU. Verzoekt 
de lidstaten in dit verband om de
ondertekening en ratificatie van het 
EVRM en de aanvullende protocollen 
daarbij te versnellen, alsmede hun 
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verklaringen en voorbehouden te herzien.
Bovendien moet worden voorzien in de 
toetreding tot het herziene Europees 
Sociaal Handvest;

Or. en

Amendement 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– het feit dat de omvang van de toetreding 
nauwkeurig moet worden gedefinieerd in 
het mandaat; de EU moet ook ten minste 
toetreden tot alle aanvullende protocollen 
bij het EVRM die de rechten die in het 
EVRM zijn vastgelegd aanvullen en die al 
zijn geratificeerd door alle EU-lidstaten 
en dus deel uitmaken van het 
mensenrechtencorpus van de EU. 
Bovendien moet rekening worden 
gehouden met de toetreding tot het 
herziene Europees Sociaal Handvest;

– het feit dat de omvang van de toetreding 
nauwkeurig moet worden gedefinieerd in 
het mandaat; de EU moet ook ten minste 
toetreden tot alle aanvullende protocollen 
bij het EVRM die al in het EU-recht zijn 
vastgelegd, met inbegrip van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, en derhalve van toepassing zijn op 
de EU. Dientengevolge moet de toetreding 
tot het herziene Europees Sociaal Handvest 
en andere relevante 
mensenrechtenverdragen van de Raad 
van Europa in overweging worden 
genomen;

Or. en

Amendement 15
Debora Serracchiani

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– het feit dat de omvang van de toetreding 
nauwkeurig moet worden gedefinieerd in 
het mandaat; de EU moet ook ten minste 
toetreden tot alle aanvullende protocollen 

– het feit dat de omvang van de toetreding 
nauwkeurig moet worden gedefinieerd in 
het mandaat; de EU moet ook ten minste 
toetreden tot alle aanvullende protocollen 
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bij het EVRM die de rechten die in het 
EVRM zijn vastgelegd aanvullen en die al 
zijn geratificeerd door alle EU-lidstaten
en dus deel uitmaken van het 
mensenrechtencorpus van de EU. 
Bovendien moet rekening worden 
gehouden met de toetreding tot het 
herziene Europees Sociaal Handvest;

bij het EVRM die de rechten die in het 
EVRM zijn vastgelegd aanvullen en dus 
deel uitmaken van het 
mensenrechtencorpus van de EU. 
Bovendien moet rekening worden 
gehouden met de toetreding tot het 
herziene Europees Sociaal Handvest;

Or. it

Amendement 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– de noodzaak dat de vertegenwoordiging 
en deelname van de EU in de organen van 
de Raad van Europa wordt verduidelijkt; 
hoewel de EU door toetreding tot het 
EVRM geen lid wordt van de Raad van 
Europa, moet zij vertegenwoordigd zijn in 
alle organen die als gevolg van de 
toetreding van invloed zijn op EU-zaken, 
terwijl het Europees Parlement 
vertegenwoordigd moet zijn in de 
procedure van de verkiezing van een 
rechter voor het EHRM;

– de EU naar behoren wordt 
vertegenwoordigd en deelneemt in de 
organen van de Raad van Europa; hoewel 
de EU door toetreding tot het EVRM geen 
lid wordt van de Raad van Europa, wordt
zij op voet van gelijkheid met andere 
partijen vertegenwoordigd in alle organen 
die als gevolg van de toetreding van 
invloed zijn op EU-zaken, zoals de Raad 
van Ministers, ten minste bij het toezicht 
op de tenuitvoerlegging van arresten, en 
ten minste het Europees Comité inzake de 
voorkoming van foltering en onmenselijke 
of vernederende behandeling of 
bestraffing (CPT), de Commissie voor 
efficiëntie in justitie (CEPEJ), de 
Europese commissie tegen racisme en 
onverdraagzaamheid (ECRI) en het 
Stuurcomité voor de mensenrechten,
terwijl het Europees Parlement wordt 
gevraagd in te stemmen met de voordracht 
van de drie EU-kandidaten voor de post 
van rechter bij het EHRM en wordt 
vertegenwoordigd in de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa, 
namelijk ter gelegenheid van de 
verkiezing van de EU-rechter bij het 
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EHRM; de permanente, voltijdse EU-
rechter neemt ook op voet van gelijkheid 
deel in het EHRM, terwijl er een 
mechanisme moet worden opgezet 
waarmee in bepaalde zaken zowel de EU 
als de betrokken lidstaat in de 
hoedanigheid van medegedaagde partij in 
procedures van het EHRM kan zijn, met 
het oog op de naleving van het beginsel 
van autonome uitleg van het EU-recht;

Or. en

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– de noodzaak dat de vertegenwoordiging 
en deelname van de EU in de organen van 
de Raad van Europa wordt verduidelijkt; 
hoewel de EU door toetreding tot het 
EVRM geen lid wordt van de Raad van 
Europa, moet zij vertegenwoordigd zijn in 
alle organen die als gevolg van de 
toetreding van invloed zijn op EU-zaken, 
terwijl het Europees Parlement 
vertegenwoordigd moet zijn in de 
procedure van de verkiezing van een 
rechter voor het EHRM;

– de noodzaak dat de vertegenwoordiging 
en deelname van de EU in de organen van 
de Raad van Europa wordt verduidelijkt; 
hoewel de EU door toetreding tot het 
EVRM geen lid wordt van de Raad van 
Europa, moet zij vertegenwoordigd zijn in 
alle organen die toezicht houden op de 
eerbiediging en de bevordering van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en die verband houden met de 
grondrechten van het Handvest en met de 
doelstellingen en beginselen van de Unie 
(sociale rechten, verbod van folteringen, 
bestrijding van racisme, …), terwijl het 
Europees Parlement moet worden 
betrokken bij de procedure van de 
verkiezing van een rechter voor het 
EHRM;

Or. fr
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Amendement 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– de noodzaak van verfijning van de 
betrekkingen tussen het EHvJ en het 
EHRM, waarbij de twee rechtbanken de 
noodzakelijke flexibiliteit moeten 
behouden om te bepalen hoe ze het beste 
kunnen samenwerken om een betere 
regelmatige dialoog tot stand te brengen. 
Dit zou daarnaast een bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van het eerder 
genoemde jurisprudentiestelsel;

– de verfijning van de betrekkingen tussen 
het EHvJ en het EHRM, waarbij de twee 
rechtbanken de noodzakelijke flexibiliteit 
moeten behouden om te bepalen hoe ze het 
beste kunnen samenwerken om een betere 
regelmatige dialoog tot stand te brengen. 
Dit zou daarnaast een bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van het eerder 
genoemde jurisprudentiestelsel;

Or. en

Amendement 19
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

– de noodzaak dat de problemen waarmee 
het EHRM te maken heeft worden 
opgelost; toetreding van de EU tot het 
EVRM mag de effectiviteit ervan niet 
verminderen, maar moet leiden tot een 
beter stelsel van tenuitvoerlegging van het 
subsidiariteitsbeginsel en daarmee tot 
minder herhaalde verzoeken aan het 
EHRM; dit zal vervolgens de belasting 
van het EHRM zelf verminderen. Het is 
van het grootste belang dat het juiste 
evenwicht wordt gevonden tussen het 
toegankelijk maken van aanvullende 
rechtsmiddelen en het voorkomen van 
overbelasting van het EHRM. Is daarom 
blij dat de toetreding van de EU zal 
samenvallen met de hervorming van het 

– de noodzaak dat de problemen waarmee 
het EHRM te maken heeft worden 
opgelost; toetreding van de EU tot het 
EVRM moet in ieder geval leiden tot een 
verbetering van het stelsel van het EVRM. 
Verzoekt de Unie om in het kader van de 
toetreding tot het EVRM een actieve 
bijdrage te leveren aan de hervorming van 
het EHRM, teneinde de werking van het 
EHRM te verbeteren en de termijn voor 
de behandeling van de ingediende 
verzoeken en klachten te beperken;
verzoekt de Unie en de EU-lidstaten toe te 
zien op de eerbiediging van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden bij het opstellen en toepassen 
van Europese en nationale wetgeving, 
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EHRM; alsook op de doeltreffendheid van de 
mogelijkheden tot hoger beroep op 
nationaal niveau, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel dat in het Verdrag 
van Wenen inzake het verdragenrecht van 
1969 is vastgelegd, teneinde te vermijden 
dat te veel klachten en verzoeken aan het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens worden gericht;

Or. fr

Amendement 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

– de noodzaak dat de problemen waarmee 
het EHRM te maken heeft worden 
opgelost; toetreding van de EU tot het 
EVRM mag de effectiviteit ervan niet 
verminderen, maar moet leiden tot een 
beter stelsel van tenuitvoerlegging van het 
subsidiariteitsbeginsel en daarmee tot 
minder herhaalde verzoeken aan het 
EHRM; dit zal vervolgens de belasting van 
het EHRM zelf verminderen. Het is van 
het grootste belang dat het juiste 
evenwicht wordt gevonden tussen het 
toegankelijk maken van aanvullende 
rechtsmiddelen en het voorkomen van
overbelasting van het EHRM. Is daarom 
blij dat de toetreding van de EU zal 
samenvallen met de hervorming van het 
EHRM;

– de problemen waarmee het EHRM te 
maken heeft worden opgelost en verlicht 
door ondersteuning door de EU; 
toetreding van de EU tot het EVRM mag 
de effectiviteit ervan niet verminderen, 
maar moet leiden tot een beter stelsel van 
prompte en volledige uitvoering van de 
arresten van het EHRM door de lidstaten 
en de EU door ervoor te zorgen dat, op 
basis van de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten en de 
EU-instellingen de verplichtingen op het 
gebied van de mensenrechten die ze door 
de toetreding tot het EVRM zijn 
aangegaan naar behoren nakomen en 
structurele problemen aanpakken door 
hervormingen door te voeren, hetgeen 
moet leiden tot minder en minder vaak 
herhaalde verzoeken aan het EHRM; dit 
zal vervolgens de belasting van het EHRM 
zelf verminderen, waardoor overbelasting 
van het EHRM wordt voorkomen. Is 
daarom blij dat de toetreding van de EU zal 
samenvallen met de hervorming van het 
EHRM;
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Or. en

Amendement 21
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt, gelet op de sociale rechten 
die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale 
grondrechten van de werkenden zijn 
vervat, dat de Unie toetreedt tot het 
Sociaal Handvest van 1961 en tot het 
herziene Sociaal Handvest; verzoekt de 
Commissie als waarnemer deel te nemen 
aan de werkzaamheden van met name de 
Commissaris voor de rechten van de 
mens, het Europees Comité voor sociale 
rechten (ECSR) en het sociale 
regeringscomité;

Or. fr

Amendement 22
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat in artikel 1 van het 
EVRM wordt gewaarborgd dat iedere 
persoon die onder de jurisdictie van de 
Unie valt, zich zal kunnen beroepen op 
het EVRM met betrekking tot wetgeving 
van de EU, ook op het gebied van 
buitenlandse betrekkingen, en de
mogelijkheid zal hebben om zich tot het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens te wenden; onderstreept bovendien
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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 Europese Unie vallen buiten het 
grondgebied van de Unie;

Or. fr

Amendement 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat, aangezien de toetreding 
tot het EVRM niet alleen de instellingen 
van de EU aangaat, maar ook de burgers 
van de Unie, het Europees Parlement moet 
worden geraadpleegd en betrokken bij het 
volledige onderhandelingsproces en 
onmiddellijk en volledig moet worden 
geïnformeerd in alle fasen van de 
onderhandelingen, zoals is vastgelegd in 
artikel 218, lid 10 VEU;

9. onderstreept dat, aangezien de toetreding 
tot het EVRM niet alleen de instellingen 
van de EU aangaat, maar ook de burgers 
van de Unie, het Europees Parlement moet 
worden geraadpleegd en betrokken bij het 
volledige onderhandelingsproces en 
onmiddellijk en volledig moet worden 
geïnformeerd in en betrokken bij alle fasen 
van de onderhandelingen, zoals is 
vastgelegd in artikel 218, lid 10 VEU;

Or. en

Amendement 24
Debora Serracchiani

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat, aangezien de toetreding 
tot het EVRM niet alleen de instellingen 
van de EU aangaat, maar ook de burgers 
van de Unie, het Europees Parlement moet 
worden geraadpleegd en betrokken bij het 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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volledige onderhandelingsproces en 
onmiddellijk en volledig moet worden 
geïnformeerd in alle fasen van de 
onderhandelingen, zoals is vastgelegd in 
artikel 218, lid 10 VEU;

Or. it

Amendement 25
Debora Serracchiani

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt het belang om een 
informeel orgaan te hebben om het delen 
van informatie tussen het Europees 
Parlement en de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa te coördineren;

Or. en

Amendement 26
Debora Serracchiani

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. stelt voor dat de Raad van Europa en de 
EU, teneinde de toegevoegde waarde van 
de toetreding bekend te maken onder de 
burgers, moeten nadenken over de 
ontwikkeling van richtsnoeren met 
duidelijke uitleg van alle gevolgen en 
effecten die toetreding met zich meebrengt;

10. stelt voor dat de Raad van Europa en de 
EU, teneinde de toegevoegde waarde van 
de toetreding bekend te maken onder de 
burgers, moeten nadenken over de 
ontwikkeling van richtsnoeren en 
oriënterende informatieprogramma’s voor 
de burgers met duidelijke uitleg van alle 
gevolgen en effecten die toetreding met 
zich meebrengt;

Or. it
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Amendement 27
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verwacht in dit verband van de 
Commissie en de lidstaten dat ze een 
voorlichtingscampagne op touw zetten ten 
behoeve van de burgers, zodat zij met 
kennis van zaken ten volle gebruik 
kunnen maken van hun nieuwe rechten 
aangaande het instellen van beroep op het 
gebied van de mensenrechten;

Or. fr

Amendement 28
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is blij met de inzet die het huidige 
Spaanse voorzitterschap toont door de 
toetreding te behandelen als een "urgente 
kwestie" en met de positieve en 
coöperatieve houding van de Raad van 
Europa in dit verband. Verzoekt tot slot het 
Belgische en het Hongaarse 
voorzitterschap hun uiterste best te doen 
om de toetreding zo spoedig mogelijk 
definitief te maken.

11. is blij met de inzet die het huidige 
Spaanse voorzitterschap toont door de 
toetreding te behandelen als een "urgente 
kwestie" en met de positieve en 
coöperatieve houding van de Raad van 
Europa in dit verband. Verzoekt tot slot het 
Belgische en het Hongaarse 
voorzitterschap hun uiterste best te doen 
om de toetreding zo spoedig, zo eenvoudig 
en zo toegankelijk mogelijk definitief te 
maken, zodat de burgers van de Unie zo 
snel mogelijk hun voordeel kunnen doen 
met de toetreding van de Unie tot het
EVRM.

Or. fr
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Amendement 29
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. merkt op dat het na de toetreding 
van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden kan 
voorkomen dat zowel het Europees Hof 
voor de rechten van de mens (EHRM) als 
het Europees Hof van Justitie van de 
Europese Unie (EHvJ) in bepaalde zaken 
rechtsbevoegdheid heeft en wijst erop dat 
het niet mogelijk moet zijn om een zaak 
bij beide hoven aanhangig te maken.

Or. en


