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SEMINAR OVER DE BEHANDELING VAN VERZOEKSCHRIFTEN EN KLACHTEN INZAKE GRONDRECHTEN

Achtergrond

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten, 
bijna twee jaar geleden, hebben het Europees Parlement en de Commissie vele 
verzoekschriften en klachten met betrekking tot de toepassing van het Handvest onder ogen 
gekregen. 

De burgers hebben grote belangstelling voor de implementatie van het Handvest en hun 
verwachtingen zijn hooggespannen. Het Handvest is echter niet in alle gevallen van toepassing, 
waarin over schending van de grondrechten in de lidstaten wordt geklaagd. Het gevaar bestaat 
dat de perceptie van de burgers ten aanzien van het toepassingsgebied van het Handvest 
uitdraait op teleurstelling in de Europese Unie als zodanig. Op de EU-instellingen rust de 
verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen.

Het is daarom zaak dat mensen die hun grondrechten bedreigd achten praktische informatie 
kunnen krijgen over de gerechtelijke en niet-gerechtelijke mogelijkheden van verhaal op 
Europees en nationaal niveau. Het is de bedoeling dat zij beter kunnen uitmaken welk lichaam 
de aangewezen instantie is om de hulp van in te roepen. Het jaarverslag 2010 van de 
Commissie over de toepassing van het Handvest van de grondrechten geeft een eerste 
bestandsopname1.

Op dit seminar, dat gezamenlijk door de Europese Commissie en de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement is georganiseerd, wordt nagegaan hoe klachten 
met betrekking tot de grondrechten op Europees en nationaal niveau worden behandeld; er zal 
worden gekeken naar best practices en naar mogelijkheden om de samenwerking tussen de ter 
zake bevoegde instanties op Europees en nationaal niveau te verbeteren. 

Als gastvrouwen van het seminar zullen Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, en Erminia Mazzoni, voorzitter van de Commissie verzoekschriften, ieder een 
openingstoespraak geven.

Aan het seminar wordt deelgenomen door vooraanstaande juristen, die de toepassing van het 
Handvest zullen afzetten tegen de specifieke kwesties die in klachten en verzoekschriften van 
burgers aan de orde worden gesteld. Het is aan de EP-leden en overige deelnemers om naar 
gerechtelijke en niet-gerechtelijke wegen te zoeken om in te spelen op de klachten van de 
burgers. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. OPENINGSSESSIE: 09.00-09.30
Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie

Erminia Mazzoni, voorzitter van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement 
II. WAT BETEKENT HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN IN DE PRAKTIJK VOOR DE EUROPESE 

BURGER? HOE KUNNEN WE DE BURGER DUIDELIJK MAKEN WANNEER HET HANDVEST VAN 
TOEPASSING IS?

Doel. De vraagstelling is hoe de voorlichting over het Handvest duidelijk kan maken wanneer het 
Handvest van toepassing is en wanneer niet. Nagegaan moet worden welke mogelijke misverstanden 
er over de toepassing van het Handvest bestaan, aan de hand van concrete voorbeelden (45 min. 
presentaties, 45 min. discussie).

Voorzitter: Erminia Mazzoni, voorzitter van de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement 

Sprekers

o Monika Flašíková Beňová, l id  van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement, rapporteur voor het jaarverslag 
van het Parlement over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie 

o Prof. Giuseppe Tesauro, voormalig advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie, 
lid van het Italiaanse Constitutioneel Hof 

o Prof. Sjef van Erp, Universiteit Maastricht 
o Prof. Elspeth Guild, onderzoeker bij het Centrum voor Europese Beleidsstudies 
o Prof. Jean-Paul Jacqué, Europa-College 

09.30-11.00

III. BEHANDELING VAN KLACHTEN INZAKE GRONDRECHTEN: OVERZICHT VAN GANG VAN ZAKEN IN 
DE LIDSTATEN 

Doel. Uitwisseling van informatie over de behandeling van klachten inzake grondrechten in de 
lidstaten. Inventariseren van best practices, ook wat betreft klachten die buiten de bevoegdheid van de 
betrokken instantie vallen. Aldus kan ook beter worden vastgesteld hoe vaak mensen bij de verkeerde 
instantie aankloppen met een klacht over schending van de grondrechten (45 min. presentaties, 45 
min. discussie).

Voorzitter: Paul Nemitz, directeur Grondrechten en burgerschap, directoraat-generaal Justitie, 
Europese Commissie

Sprekers 

o Dominique Baudis, de Franse nationale ombudsman
o Manuel Aguilar Belda, de Spaanse nationale ombudsman
o Des Hogan, adjunct-directeur Irish Human Rights Commission, voorzitter juridische 

werkgroep van de Europese Groep van nationale mensenrechteninstellingen
o Tamás Kádár, secretariaat Europees netwerk van organen voor de bevordering van 

gelijke behandeling 
o Peter Reading, directeur juridisch beleid Equality and Human Rights Commission (VK) 
o Serge Léonard, juridisch adviseur bij de algemene afvaardiging voor de rechten van het 

kind (BE) (onder voorbehoud)
o Dr. Israel Butler, Bureau voor de grondrechten 

11.00-12.30
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LUNCH – YEHUDI MENUHIN-RUIMTE – 1E VERDIEPING PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
IV. BEHANDELING VAN KLACHTEN INZAKE GRONDRECHTEN: OVERZICHT VAN GANG VAN ZAKEN 

OP EUROPEES NIVEAU 

Doel. Uitwisseling van informatie over de behandeling van klachten inzake grondrechten bij de 
Europese instellingen. Inventariseren van best practices, ook wat betreft klachten die buiten de 
bevoegdheid van de betrokken instantie vallen. Hoe informeren EU-instellingen en het Europese Hof 
voor de rechten van de mens de burgers over verhaalmogelijkheden in geval van klachten die buiten 
hun bevoegdheid vallen? (45 min. presentaties, 45 min. discussie)

Voorzitter: Emmanuel Crabit, hoofd eenheid Grondrechten en rechten van het kind, 
directoraat-generaal Justitie, Europese Commissie 

Sprekers

o David Lowe, hoofd secretariaat Commissie verzoekschriften van Europees Parlement 
o Sabine Hackspiel, afdelingshoofd bij directoraat-generaal Onderzoek en documentatie 

van Hof van Justitie van de EU
o Victor Soloveytchik, afdelingshoofd bij Europees Hof voor de rechten van de mens 
o Giovanni Buttarelli, medewerker Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

(onder voorbehoud)
o Margaret Tuite, adjunct-afdelingshoofd Strafrecht, directoraat-generaal Justitie, Europese 

Commissie

14.00-15.30 

V. HULP AAN BURGERS BIJ SCHENDING VAN DE GRONDRECHTEN 

Doel. Burgers die het slachtoffer zijn van schending van de grondrechten hebben recht op een 
doeltreffend mechanisme voor rechtsherstel. Hoe kan de samenwerking worden verbeterd tussen 
instanties die klachten inzake schending van grondrechten behandelen, met name tussen Europese en 
nationale instanties? (45 min. presentaties, 45 min. discussie)

Voorzitter: Emmanuel Crabit, hoofd eenheid Grondrechten en rechten van het kind, 
directoraat-generaal Justitie, Europese Commissie

Sprekers 

o Ian Harden, secretaris-generaal Europese Ombudsman
o Sonia Masini, voorzitter provinciebestuur Reggio Emilia en eerste ondervoorzitter 

Commissie burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden van 
Comité van de Regio's

o Gabriele Bischoff, hoofd afdeling Europese zaken bij Duits vakverbond DGB, lid van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité

o Prof. Alan Miller, voorzitter Scottish Human Rights Commission en voorzitter Europese 
Groep van nationale mensenrechteninstellingen

15.30-17.00


