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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Viviane REDING

(Justitie, grondrechten en burgerschap)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn?
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Omdat ik opgegroeid ben in Luxemburg, een klein land met vele buren, heb ik al heel vroeg 
ervaren wat grenzen in Europa voor het dagelijkse leven van de burgers betekenen. Voor een 
Luxemburger is "Schengen" dan ook veel meer dan een politiek begrip. Grenzen opheffen, 
zowel in fysieke als juridische zin, en daarbij het leven van de burgers gemakkelijker maken, 
de kosten voor zakelijke transacties verlagen en de Europeanen dichter bij elkaar brengen, 
was mijn voornaamste drijfveer om in de Europese politiek te gaan. 

Het was deze persoonlijke ervaring die me ertoe aanzette me bezig te houden met kwesties die 
te maken hadden met justitie en binnenlandse zaken toen ik vicevoorzitter was van de 
commissie Openbare vrijheden en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (1997-
1999). Toen al pleitte ik voor een grotere betrokkenheid van het Europees Parlement en het 
Hof van Justitie bij dit belangrijke beleidsgebied. Met de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon is dit nu werkelijkheid geworden. Mijn voordracht als commissaris voor Justitie, 
grondrechten en burgerschap, pas drie dagen vóór de inwerkingtreding van het nieuwe 
Verdrag, brengt me dan ook naar de kern van mijn politieke overtuigingen.

Mijn ervaring, eerst als nationaal en dan als Europees parlementslid, zal mijn werk op het 
gebied waarvoor ik ben voorgedragen, sterk beïnvloeden. Ik ben mijn politieke loopbaan in 
1979 begonnen als lid van het Luxemburgse parlement, waarvan ik tien jaar lid ben geweest. 
Vervolgens was ik twee zittingsperioden lang, van 1989 tot 1999, lid van het Europees 
Parlement. 

Gedurende mijn hele politieke carrière heb ik er in de eerste plaats naar gestreefd tastbare 
resultaten voor de burgers te bereiken. In dit opzicht speelde de periode toen ik van 1981 tot 
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1999 gemeenteraadslid was in het Luxemburgse Esch-sur-Alzette een nuttige rol. Ook door 
mijn ervaring als voorzitter van de commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement 
(1989-1992) kon ik dieper inzicht krijgen in de problemen van de burgers en hun 
verwachtingen in de Europese instellingen. Dit heeft mijn later werk bij de Europese 
Commissie sterk beïnvloed.

Als lid van de Europese Commissie, bevoegd voor Onderwijs en cultuur (1999-2004), heb ik 
mij geconcentreerd op initiatieven die de burgers direct aanbelangen (bijvoorbeeld het 
studentenuitwisselingsprogramma Erasmus Mundus). Tijdens mijn tweede ambtstermijn als 
commissaris voor Informatiemaatschappij en media (sinds 2004) ben ik er, met grote steun 
van het Europees Parlement, in geslaagd een nieuwe consumenten- en burgerrechtendimensie 
in de telecommunicatiewetgeving in te voeren, met onder meer lagere roamingkosten, het 
Europese alarmnummer 112, strengere bepalingen voor de bescherming van 
persoonsgegevens en meer rechten voor internetgebruikers. 

De gelijke behandeling van vrouwen en mannen heeft mij als vrouwelijke politicus natuurlijk 
steeds beziggehouden, al sinds ik voorzitter was van de Christelijk-sociale vrouwenbond in 
Luxemburg (1988-1993). Mijn aandacht voor deze problematiek werd nog verscherpt toen ik 
vicevoorzitter was van de commissie Sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu van 
het Europees Parlement (1992-1994). Dat veranderde niet toen ik de meer technische 
portefeuille Informatiemaatschappij en media beheerde, waar ik mij voor een sterkere 
participatie van jonge vrouwen in de IT-sector heb ingezet. Voor mij is de gelijkheid die 
vrouwen sinds de opname van artikel 119 EEG (nu artikel 157 VWEU) in het Verdrag van 
Rome hebben bereikt een van de meest revolutionaire maatschappelijke verwezenlijkingen 
van de Europese integratie.

Wat de taak betreft die voorzitter Barroso mij heeft toegewezen om, samen met hem, de 
communicatie van de Commissie te verzorgen, kan ik op mijn vroegere ervaring als journalist 
bogen. Ook heb ik er bij mijn werk steeds een prioriteit van gemaakt om EU-beleid dat de 
burgers rechtstreeks aangaat op doeltreffende wijze bekend te maken. Ik zie ernaar uit om op 
deze ervaring voort te bouwen om de communicatie over EU-zaken doeltreffender te maken 
en meer toe te spitsen op de lokale en regionale media en zo Europa voor de burger 
begrijpelijker te maken. 

Als lid van de Commissie sinds 1999 heb ik de letter en de geest van het Verdrag steeds ten 
volle nageleefd, met name de verplichting om in het Europese belang te handelen en geen 
aanwijzingen van mijn land of van andere instanties te volgen. Ik zal dit blijven doen in 
overeenstemming met artikel 17, lid 3, VEU en artikel 245 VWEU, die voor de Commissie de 
verplichting inhouden om onafhankelijk op te treden. Ik verbind mij er eveneens toe alle 
beginselen van de gedragscode voor commissarissen na te leven en ik zal mij onthouden van 
handelingen die met mijn functie onverenigbaar zijn. In overeenstemming met de 
gedragscode voor commissarissen zal ik mijn op internet beschikbare belangenverklaring 
bijwerken, mochten zich daarin veranderingen voordoen.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
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zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Als kandidaat-vicevoorzitter en als lid van het college sinds 1999 ben ik vast van plan mijn 
ervaring verder ten dienste van het college te stellen. Ik zal ook in de toekomst het grootste 
belang hechten aan collegialiteit, maar tegelijkertijd de volledige politieke 
verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden die de diensten op mijn 
bevoegdheidsgebied verrichten. Ik zal uiteraard steeds ter beschikking staan van het Europees 
Parlement en zijn commissies en zal regelmatig rapporteren aan en informatie uitwisselen met 
het Parlement. Ik ben in ieder geval voornemens mijn institutionele rol te spelen en zal het 
Europees Parlement bijstaan bij de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden die het door het 
Verdrag van Lissabon op het gebied van justitie, grondrechten en burgerschap heeft gekregen. 
Een sterk partnerschap met het Europees Parlement is voor mij van wezenlijk belang om het 
beleid op de burgers af te stemmen en hun rechten te beschermen. Zoals in het verleden kan 
het Europees Parlement op mij rekenen en zal ik persoonlijk aan belangrijke 
onderhandelingen en debatten deelnemen.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Ik verbind mij ertoe het met het Europees Parlement gesloten kaderakkoord betreffende de 
uitwisseling van informatie tussen de Commissie en het Europees Parlement volledig na te 
leven en de Verdragsbepalingen geheel ten uitvoer te leggen. Ik zal zeer nauw samenwerken 
met het Europees Parlement als het de Commissie verzoekt wetgevingsvoorstellen in te 
dienen. Op mijn bevoegdheidsgebied zal ik het Europees Parlement, zowel in de commissies 
als in de plenaire vergadering, volledig en snel van lopende procedures en ook van plannen 
voor nieuwe initiatieven op de hoogte brengen. Voor mij is gelijke behandeling van het 
Parlement en de Raad niet alleen een wettelijke vereiste in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure, maar ook een politieke verplichting voor een commissaris die van zijn 
activiteiten rekenschap moet afleggen, in de eerste plaats tegenover de rechtstreeks verkozen 
leden van het Europees Parlement.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Het Verdrag van Lissabon geeft de Europese Unie nieuwe bevoegdheden op het gebied van 
justitie, grondrechten en burgerschap, en wel volgens de zogenoemde communautaire 
methode. Mijn algemene prioriteit zal erin bestaan in het belang van alle burgers ten volle 
gebruik te maken van de nieuwe door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden. 
Mijn drie concrete – en voor mij alle even belangrijke – prioriteiten zijn: ten eerste een ware 
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Europese ruimte van justitie zonder grenzen ontwikkelen, ten tweede een sterke en coherente 
Europese ruimte van grondrechten tot stand brengen en ten derde het Europa van de burgers 
versterken.

Wat de eerste prioriteit (justitie) betreft, wil ik er in de eerste plaats voor zorgen dat de 
verschillen tussen nationale rechtssystemen de toegang van de burgers tot de rechter niet 
langer belemmeren en dat wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen tussen alle 27 
lidstaten worden bevorderd en met passende harmonisatiemaatregelen gepaard gaan. Wat 
civiel recht en handelsrecht aangaat, wil ik ertoe bijdragen de contractuele betrekkingen op de 
interne markt, met name tussen ondernemingen en consumenten, veiliger en coherenter te 
maken, teneinde grensoverschrijdende transacties te vergemakkelijken. Ik wil daarom werken 
aan de eerste drie bouwstenen van een samenhangend Europees overeenkomstenrecht, 
namelijk standaardvoorwaarden, consumentenrechten en gemeenschappelijke beginselen om 
zo de weg te effenen voor de totstandkoming van een Europees burgerlijk wetboek (dat de 
vorm kan aannemen van een vrijwillig middel om de samenhang te verbeteren, van een 
facultatieve 28e regeling voor overeenkomstenrecht of van een ambitieuzer project). Ik zal 
ook een debat op gang brengen over een betere regeling van het ondernemingsrecht op de 
interne markt, zoals de vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake de toepasselijke 
wetgeving voor vennootschapsrecht, verzekeringscontracten en overdracht van 
schuldvorderingen. Daarnaast wil ik maatregelen voorstellen om de economische activiteit te 
ondersteunen door rechterlijke beslissingen doeltreffender uit te voeren (zoals afschaffing van 
het exequatur), onder meer door gebruik te maken van moderne technologie. 
Grensoverschrijdende aspecten van het familierecht staan ook hoog op mijn justitieagenda. 
Wat het strafrecht betreft, moeten wij ons enerzijds concentreren op maatregelen die de 
rechten van de burgers in het kader van grensoverschrijdende strafprocedures versterken en 
anderzijds de bevoegde autoriteiten helpen om grensoverschrijdende criminaliteit door middel 
van vergelijkbare afschrikkende sancties te bestrijden. Dit omvat de ontwikkeling van een 
overkoepelend systeem voor het verkrijgen van bewijsmateriaal in grensoverschrijdende 
strafzaken. De versterking van Eurojust en de instelling van een Europees openbaar ministerie 
op basis van Eurojust is een hoofddoelstelling van het Verdrag en ik hoop tijdens mijn 
ambtstermijn op dit gebied aanzienlijke vooruitgang te boeken. 

Mijn volgende prioriteit om een sterke en coherente Europese ruimte van grondrechten tot 
stand te brengen, houdt in dat de drie stelsels van grondrechten in de EU (het EU-handvest 
van de grondrechten, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, alsmede de grondrechten die door de grondwetten van de lidstaten 
worden gewaarborgd) doeltreffender samenwerken en elkaar aanvullen en wederzijds 
versterken in het belang van alle EU-burgers. Wat het EU-handvest betreft (dat in de eerste 
plaats tot de EU-instellingen en organen gericht is) zal het mijn voornaamste taak zijn erop 
toe te zien dat alle voorgestelde EU-wetgeving in overeenstemming is met alle grondrechten 
van het handvest, waaronder de menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, recht op eigendom, vrijheid van 
ondernemerschap, gelijkheid voor de wet, non-discriminatie, toegang tot de rechter en 
eerlijkheid van de gerechtelijke procedures. Ik zal bijzondere aandacht besteden aan de 
effectbeoordelingen van andere diensten van de Commissie om te bewerkstelligen dat 
voorstellen volledig in overeenstemming zij met het EU-handvest van de grondrechten. Ook 
wil ik de EU-wetgeving versterken om de rechten van het kind beter te beschermen en om te 
komen tot een moderne en coherente beleidsstrategie voor de bestrijding van discriminatie op 
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grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid (zie artikelen 10 en 19 VWEU). Gegevensbescherming is een kwestie 
van uitzonderlijk belang. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 7 
van het EU-handvest) is voor individuele vrijheid van essentieel belang. Het vergt speciale 
aandacht nu moderne technologie voor het delen en opslaan van gegevens algemeen ingang 
vindt in het bedrijfsleven (vooral voor nieuwe marketingtechnieken via internet) en bij de 
overheid (vooral voor misdaadpreventie en rechtshandhaving). Ik ben er vast van overtuigd 
dat de burgers geen vertrouwen kunnen hebben in Europa als wij er niet voor zorgen dat de 
persoonsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik worden beschermd en dat de burgers het recht 
hebben zelf te beslissen of hun gegevens al dan niet worden verwerkt. Ik ben daarom 
voornemens de gegevensberschermingsvoorschriften van de EU in een modern en 
allesomvattend rechtsinstrument te bundelen. Wat het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de grondrechten betreft, wil ik nauw 
samenwerken met de Raad van Europa, zodat wij op het gebied van grondrechten doeltreffend 
en coherent kunnen handelen, daarbij rekening houdend met onze verschillende 
bevoegdheden. Ik zal samen met de voorzitter werken aan een voorstel dat zo spoedig 
mogelijk onder zijn gezag moet worden ingediend en dat een onderhandelingsmandaat beoogt 
voor de toetreding van de EU tot het Verdrag van Straatsburg, zoals in het Verdrag van 
Lissabon is bepaald. Wat de bescherming van de grondrechten op nationaal niveau betreft, zal 
ik veranderingen in de grondwetten en de jurisprudentie van nationale constitutionele hoven 
of hooggerechtshoven van nabij volgen en een uitwisseling van juridische deskundigheid 
tussen het nationale en het Europese niveau bevorderen om zo een Europese 
grondrechtencultuur te ontwikkelen. Ik zal het Bureau voor de grondrechten in Wenen vragen 
de Commissie hierbij te helpen.

Wat mijn derde prioriteit (Europa van de burgers) betreft, wil ik mijn aandacht vooral richten 
op concrete maatregelen om de rechten van de burgers in hun dagelijkse leven te bevorderen 
en te beschermen. In dit verband kan en moet meer worden gedaan, zoals wordt beklemtoond 
in het verslag van Alain Lamassoure "Le citoyen et l'application du droit communautaire" van 
8 juni 2008. Ik ben voornemens nauw met het Europees Parlement samen te werken om onze 
burgers beter over hun rechten te informeren en om de bestaande lacunes in de wetgeving op 
te vullen. Ik meen dat wij er goed voor moeten zorgen dat Europese wetten waaraan de 
burgers rechten ontlenen, snel en doeltreffend worden toegepast. Ik zal de tweeledige aanpak 
van partnerschap met de lidstaten voortzetten om een spoedige naleving van de EU-wetgeving 
te waarborgen, maar mocht dit niet lukken, zal ik niet aarzelen om doortastend op te treden 
wanneer lidstaten inbreuken plegen op EU-wetgeving die met de rechten van de burgers te 
maken heeft. Ik zal daarbij vooral het accent leggen op de doeltreffende tenuitvoerlegging in 
alle 27 EU-lidstaten van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer. 
Evenveel aandacht zal worden besteed aan de tenuitvoerlegging van onze uitgebreide 
antidiscriminatiewetgeving. Ik zou ook een debat op gang willen brengen over de manier 
waarop wij binnen de EU het best discriminatie op grond van nationaliteit, en ook van 
woonplaats, waarvoor tot dusver nog geen antidiscriminatiewetgeving bestaat, kunnen 
wegwerken. In de geest van een Europa van de burgers wil ik ook – in samenwerking met 
andere commissarissen – gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van 
Lissabon biedt om het recht van de burgers op diplomatieke en consulaire bescherming 
doeltreffender te maken. 

Voor deze drie beleidsprioriteiten zal ik de instrumenten waarover de Commissie beschikt, 



CM\800797NL.doc 7/10 PE431.139v02-00

NL

aanwenden om de informatie over het EU-beleid en de concrete gevolgen daarvan voor de 
burgers beter over te brengen, onder meer via internet. Daarnaast wil ik er, samen met de 
voorzitter, voor zorgen dat alle EU-aangelegenheden die voor de burgers van belang zijn 
doeltreffend en professioneel bekend worden gemaakt. Ik wil er, in samenwerking met het 
Parlement, ook toe bijdragen dat alle burgers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en 
plichten in de EU-context en dat zij weten wat de EU doet en waar zij voor staat. 

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Kort nadat de nieuwe Commissie haar werkzaamheden aanvat, wil ik (samen met de 
commissaris voor Binnenlandse zaken) een actieplan voorleggen om het programma van 
Stockholm uit te voeren. Het zal een uitgebreid overzicht omvatten van concrete maatregelen 
die de EU wil nemen om de Europese ruimte van justitie, vrijheid en veiligheid ten dienste 
van de burgers te ontwikkelen en te versterken. Het programma van Stockholm omvat 
ongeveer 170 initiatieven en het is dan ook een wetgevingsprogramma dat in vele opzichten 
vergelijkbaar is met het internemarktprogramma uit 1992. Om het programma van Stockholm 
doeltreffend uit te voeren, zullen accenten moeten worden gelegd en prioriteiten gesteld. 

Tijdens de eerste helft van mijn ambtstermijn (2010-2012) wil ik mijn tijd en energie vooral 
besteden aan de volgende initiatieven: 

- Ik wil aanzienlijke vooruitgang boeken op weg naar de totstandkoming van een Europees 
overeenkomstenrecht om grensoverschrijdende transacties, vooral tussen ondernemingen 
en consumenten, te vergemakkelijken. Daartoe ben ik voornemens om, steunend op 
academische expertise uit heel Europa, de werkzaamheden voor het gezamenlijke 
referentiekader in de loop van 2010 af te ronden en dat vervolgens op te nemen in een 
rechtsinstrument waaraan de nodige bekendheid wordt gegeven. Ik zou ook de 
werkzaamheden op het gebied van standaardvoorwaarden willen bespoedigen, omdat deze 
essentieel zijn om bij de betrekkingen tussen ondernemingen en consumenten op de 
interne markt voor meer betrouwbaarheid en lagere kosten te zorgen. Daarnaast zou ik 
nauwer met het Parlement en de Raad willen samenwerken om de hangende 
wetgevingsprocedure voor de richtlijn consumentenrechten tot een goed einde te brengen. 
Deze richtlijn is van cruciaal belang voor degelijke consumentenrechten en voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor ondernemingen. Ik zie het ook als een prioriteit deze 
richtlijn verder in overeenstemming met de bredere werkzaamheden voor een Europees 
overeenkomstenrecht te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat zij tot een algemene 
versterking van de consumentenrechten en tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming leidt. Voor alles wat met consumenten te maken heeft, zal ik 
nauw samenwerken met de commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid.

- Ik wil snel vooruitgang boeken met het hangende voorstel inzake het toepasselijk recht in 
huwelijkszaken ("Rome III"). Ik ben er vast van overtuigd dat alle lidstaten aan alle 
EU-beleid moeten deelnemen, maar ik ben ook van mening dat wij, gezien de menselijke 
dimensie van dit voorstel – dat grote rechtsonzekerheid kan wegnemen voor kinderen en 
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hun ouders in vaak tegenstrijdige binationale situaties – niet langer kunnen wachten. Als 
er geen andere oplossing is, ben ik bereid in de eerste maanden van mijn ambtstermijn een 
voorstel voor nauwere samenwerking inzake "Rome III" te presenteren. Nauwere 
samenwerking op dit gebied zal een sterk signaal aan alle lidstaten afgeven. Natuurlijk 
hoop ik oprecht dat een degelijk voorstel van de Commissie, dat door vele lidstaten wordt 
gesteund, spoedig alle lidstaten zal aansporen om zich daarbij aan te sluiten. 

- Inzake de handhaving van rechten die uit het EU-recht voortvloeien, meen ik dat wij 
dringend moeten zorgen voor samenhangende procedures voor de vormen van collectief 
verhaal die op verschillende EU-beleidsgebieden bestaan of worden voorgesteld. Ik ben 
dan ook van plan de commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid en de 
commissaris voor Mededinging voor te stellen om, in samenwerking met hen, in 2010 alle 
belanghebbenden te raadplegen om te zorgen voor coherentie in het burgerlijk procesrecht 
en om mogelijke oplossingen te evalueren, teneinde versnipperde wetgeving te vermijden.

- Wat gegevensbescherming betreft, plan ik een grondige herziening van het EU-acquis 
inzake gegevensbescherming om dit snel te moderniseren. Het is mijn bedoeling de 
bestaande rechtsinstrumenten (met name de algemene richtlijn gegevensbescherming uit 
1995 en het kaderbesluit uit 2008 inzake politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken) samen te brengen in een modern en allesomvattend rechtsinstrument dat de uit 
het Verdrag van Lissabon voortvloeiende veranderingen weerspiegelt en dat volledig in 
overeenstemming is met artikel 7 van het EU-handvest, daarbij rekening houdend met de 
snelle ontwikkelingen in de informatiemaatschappij. 

- De EU-burgers stuiten nog steeds op te veel obstakels wanneer zij hun recht van vrij 
verkeer willen uitoefenen of goederen en diensten uit een ander EU-land willen betrekken. 
Zij zouden hun rechten als EU-burger op dezelfde wijze moeten kunnen uitoefenen als 
hun rechten als burger van hun eigen land. Mijn eerste prioriteit in dit verband zal zijn de 
volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij 
verkeer in alle 27 EU-lidstaten te waarborgen. Bovendien wil ik in 2010 een uitgebreid 
verslag opstellen over andere directe of indirecte belemmeringen die nationale grenzen 
vormen voor het dagelijkse leven van de burgers en voor de doeltreffende uitoefening van 
hun rechten die uit het burgerschap van de Unie voortvloeien. Uitgaande van dat verslag 
zal ik op grond van artikel 21, lid 2, VWEU voorstellen indienen om de EU-burgers in 
staat te stellen gemakkelijker (dan met de bestaande wetgeving) hun rechten om op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven, uit te oefenen. Ik wil ook 
nagaan wat de mogelijke toegevoegde waarde is van de toepassing van artikel 18, tweede 
alinea, VWEU om, waar nodig en doenbaar, discriminatie op grond van nationaliteit, en 
ook van woonplaats, op te heffen, aangezien daardoor het volledige effect van het 
burgerschap van de Unie wordt beperkt. 

- Voor burgerlijke zaken s t reef  ik naar een herziening van de zogenoemde 
Brussel I-verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, teneinde het exequatur 
voor beslissingen in burgerlijke en handelszaken af te schaffen en de wederzijdse 
erkenning uit te breiden tot gebieden die nog niet worden bestreken.
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- Met betrekking tot de non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (zie artikelen 10 en 19 
VWEU) ben ik voornemens ten volle mijn institutionele rol te spelen met het oog op de 
goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen die de Commissie in 2008 heeft ingediend 
(non-discriminatie buiten de werkplek, moederschapsverlof, zelfstandigen). Ik zal mij ook 
inspannen om tot een geheel doeltreffende gelijke behandeling van vrouwen en mannen in 
de hele EU te komen en om de praktische resultaten daarvan zichtbaarder te maken. 
Daartoe wil ik onder meer steun verlenen aan de werkzaamheden voor een 
vrouwenhandvest om in 2010 de 15e verjaardag van de conferentie van Peking te 
herdenken, waarvoor voorzitter Barroso in zijn toespraak voor de plenaire vergadering 
van het Europees Parlement in september 2009 heeft gepleit. Ik hecht grote waarde aan 
het Europees Instituut voor gendergelijkheid en zeg al mijn steun toe om het in de zomer 
2010 in Vilnius operationeel te laten worden. Tegelijkertijd moeten we een moderne 
strategie ontwikkelen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en ik ben 
van plan daarvoor in 2010 een meerjarenstrategie te presenteren. Ook zal ik in het eerste 
jaar van mijn ambtstermijn een strategie voor personen met een handicap presenteren voor 
de periode vanaf 2010. Meer in het algemeen wil ik het grote publiek beter voorlichten 
over de maatschappelijke vooruitgang die de EU de afgelopen tien jaar op het gebied van 
non-discriminatie heeft geboekt. Ik zal voor alle kwesties op het gebied van 
non-discriminatie – met name wat de situatie van de Roma in de EU – en sociale rechten 
nauw samenwerken met de commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. 

- Ik ben van mening dat geweld tegen vrouwen in onze samenleving een ernstig probleem is 
dat met Europese waarden te maken heeft en alle 27 lidstaten betreft. Daarom wil ik werk 
maken van een vastberaden gemeenschappelijke reactie op dit verschijnsel en een 
beleidskader ontwikkelen dat de EU-instellingen en de lidstaten in staat stelt geweld tegen 
vrouwen gezamenlijk te bestrijden.

- Ik zal samen met de voorzitter werken aan een voorstel dat zo spoedig mogelijk onder zijn 
gezag moet worden ingediend om de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 6, lid 2, 
VEU) voor te bereiden. Het voorstel zal tevens aanbevelingen bevatten om zo spoedig 
mogelijk in 2010 onderhandelingen met de Raad van Europa te openen.

- Ik zal met de voorzitter en met de vicevoorzitter voor Interinstitutionele betrekkingen en 
administratie samenwerken om, onder het gezag van de voorzitter, op basis van artikel 24, 
eerste alinea, VEU en van de resultaten van de in 2009 begonnen openbare raadpleging 
een verordening voor te stellen betreffende de procedures en voorwaarden voor het 
nieuwe burgerinitiatief, zoals bepaald in artikel 11 VEU.

- Ik zal in de eerste helft van mijn ambtstermijn ook de werkzaamheden op het gebied van 
e-justitie bevorderen, zodat het een doeltreffend middel wordt om in alle 27 lidstaten 
gemakkelijk en onbureaucratisch toegang tot de rechter te krijgen. Ook zal ik in die 
periode nagaan welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om de justitiële 
opleiding te verbeteren en een Europese rechtscultuur onder juristen in de lidstaten te 
ontwikkelen (bv. door middel van een nieuw programma Erasmus voor rechters).
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- Ik zou het bestaande programma Burgers voor Europa, dat in 2013 afloopt, willen 
verlengen. Dit nieuwe programma moet gericht zijn op praktische programma's ter 
bevordering van de Europese identiteit (zoals stedenbanden), van cultuur- en 
taaluitwisselingen en van concrete ervaringen met onze gezamenlijke Europese waarden. 

Tot slot wil ik nog wijzen op twee projecten die ik op middellange termijn wil aanpakken:

- de ontwikkeling van de eerste bouwstenen van een Europees overeenkomstenrecht 
(gemeenschappelijk referentiekader, standaardvoorwaarden, consumentenrechten) tot een 
Europees burgerlijk wetboek, dat de vorm kan aannemen van een vrijwillig middel om de 
coherentie te verbeteren, van een facultatieve 28e regeling voor overeenkomstenrecht of 
van een ambitieuzer project;

- de ontwikkeling van Eurojust tot een Europees openbaar ministerie, zoals bepaald in 
artikel 86 VWEU.

Ik beschouw de toegang van de burgers tot informatie over de EU-instellingen en het 
EU-recht als een belangrijk deel van het Europese burgerschap. Ik geef dan ook mijn volle 
steun voor de inspanningen van het Publicatiebureau – dat alle instellingen gemeen hebben –
om tijdens mijn ambtsperiode een enkel toegangsportaal tot het EU-recht in te richten, dat alle 
fasen van de besluitvormingsprocedures bestrijkt, met inbegrip van de omzetting van 
EU-recht in nationaal recht, alsmede de jurisprudentie van het Hof van Justitie en van 
nationale rechtbanken die EU-recht toepassen. 

De verbetering van de kwaliteit van wetgevingsvoorstellen zie ik als een horizontale taak voor 
heel mijn bevoegdheidsgebied. Voorstellen van goede kwaliteit zijn de eerste stap naar een 
succesvolle uitvoering en een doeltreffende handhaving van het acquis, wat moet leiden tot 
een Europa dat concrete resultaten ten dienste van de burgers levert. 


