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VOORSTELLEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken om onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

– gelet op het verslag 2011 van de Commissie over de toepassing van het Handvest van de 
grondrechten van de EU (COM(2012)169(definitief)),

– gelet op het verslag van het Parlement over het EU-burgerschap 2010 – Het wegnemen 
van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers1,

– overwegende dat bijna een derde van de verzoekschriften die het Parlement ontvangt, 
betrekking heeft op vermeende schendingen van grondrechten als bedoeld in het 
Handvest,

Algemeen

1. is van mening dat de verwachtingen van veel Europese burgers en ingezetenen die zich tot 
EU-instellingen wenden om schendingen aan de kaak te stellen en die oproepen tot 
bescherming van de grondrechten en Europese waarden vervat in het Handvest en in de 
Verdragen, vaak de bodem worden ingeslagen als gevolg van de restrictieve uitleg van de 
bevoegdheden en rollen van de EU op het gebied van de grondrechten door sommige EU-
instellingen, en onderstreept dat dit de geloofwaardigheid van de EU, de Commissie als 
‘hoedster van de Verdragen’ en de rechtsorde van de EU op basis van de Verdragen en het 
Handvest als geheel in gevaar brengt2;

2. wijst er in dit verband nogmaals op dat het de plicht van de EU en haar instellingen is om 
op grond van het Handvest en de artikelen 2, 7 en 9-12 VWEU de grondrechten van 
Europese burgers in de EU te respecteren, garanderen, beschermen en bevorderen, met 
name in gevallen waar deze rechten niet op doeltreffende en correcte wijze op nationaal 
niveau worden gegarandeerd; herinnert eraan dat artikel 51 van het Handvest niet mag 
worden gebruikt om het belang van het Handvest en de toepassing ervan zoveel mogelijk 
te beperken, en onderstreept dat dit artikel niets afdoet aan de rol en de bevoegdheden die 
EU-instellingen hebben met betrekking tot de bescherming van Europese fundamentele 
beginselen en waarden op het gebied van democratie, de rechtsstaat, burgerschap en 
gelijkheid;

3. wijst op de rol en de verantwoordelijkheid van het Parlement tegenover Europese burgers 
in het algemeen en met name door middel van de verzoekschriftenprocedure uit hoofde 
van het Verdrag, die voorziet in de verplichting om in voorkomende gevallen en op grond 
van de feiten van ieder geval namens de indieners te streven naar buitengerechtelijke 
rechtsmiddelen, teneinde burgers te ondersteunen bij de uitoefening van hun grondrechten 
en ervoor te zorgen dat de in het Handvest en de Verdragen vervatte waarden en 
beginselen correct worden toegepast;

                                               
1Aangenomen teksten P7_TA(2012)0120.
2Flash Eurobarometer 340, punt 2.
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4. verzoekt de lidstaten hun verplichtingen na te komen en de grondrechten van hun burgers 
te beschermen, en dringt er bij de lidstaten op aan om de toezegging om het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens te ondertekenen, die ze in het kader 
van het Verdrag van Lissabon1hebben gedaan, na te komen en zo de hiaten in de 
rechtsbescherming te dichten door Europese burgers waar het de handelingen van de Unie 
betreft dezelfde rechten toe te kennen als zij momenteel genieten in de lidstaten van de 
Unie;

Specifieke kwesties

5. dringt er bij de Raad om aan om in verband met de grondrechten zijn toezegging om het 
voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid van 2 juli 2008 te deblokkeren, na te komen; 
benadrukt in dit verband de rechten van personen met een handicap, die ernaar streven een 
zo normaal mogelijk leven te leiden, en de rechten van kinderen, met name in verband met 
grensoverschrijdende voogdijgeschillen en omgangsregelingen voor ouders;

6. betreurt gevallen van discriminatie tegen minderheden en roept de Raad op om op 
doeltreffende en verantwoorde wijze te handelen teneinde de waarden van de Unie te 
handhaven tegenover lidstaten die ten aanzien van dergelijke kwesties hun verplichtingen 
krachtens het Verdrag niet naleven, en roept op tot krachtiger EU-wetgeving, beleid en 
maatregelen op het gebied van racisme, xenofobie en homofobie;

7. vestigt de aandacht op de beperking van de mediavrijheid die in de ontvangen 
verzoekschriften regelmatig aan de orde wordt gesteld en verzoekt de Commissie om het 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) op dit terrein een 
toezichthoudende rol toe te bedelen en de EU-wetgeving te herzien om te waarborgen dat 
er gemeenschappelijke normen voor mediapluralisme en -vrijheid worden toegepast;

8. benadrukt met name de kwestie – onderwerp van een zeer groot aantal verzoekschriften 
gericht aan het Parlement – onteigening zonder billijke vergoeding van onroerende zaken 
die burgers gebruik makend van het vrije verkeer van personen en kapitaal hebben 
verkregen;

9. verzoekt de Commissie dringend ervoor te zorgen dat de lidstaten Richtlijn 2004/38/EG 
betreffende het recht van vrij verkeer voor burgers omzetten en correct uitvoeren, gezien 
de regelmaat waarmee verzoekschriften worden ontvangen over problemen waarmee 
onder anderen echtgenoten van legaal verblijvende onderdanen van derde landen, 
geregistreerde partners en partners van EU-burgers worden geconfronteerd bij de 
uitoefening van hun rechten krachtens het Handvest;

10. herinnert eraan dat de overdraagbaarheid van socialezekerheidsuitkeringen, pensioenen, 
gezondheidszorg en de erkenning van beroepskwalificaties en documenten van de 
burgerlijke stand en de effecten ervan belangrijke rechten zijn die kunnen waarborgen dat 
burgers volledig van hun grondrechten gebruik kunnen maken, onder andere op basis van 
de voltooiing van de interne markt, maar wijst erop dat veel burgers nog steeds op 

                                               
1VEU, artikel 6§2.
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problemen stuiten bij de uitoefening van deze rechten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten derhalve om ervoor te zorgen dat deze rechten correct worden nageleefd, 
toegepast en ontwikkeld;

11. benadrukt dat de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen niet alleen inhoudt 
dat ze ervoor zorgt dat wetgeving door de lidstaten wordt omgezet maar ook betekent dat 
ze toeziet op de volledige en correcte toepassing van wetten, met name met het oog op de 
bescherming van de grondrechten van burgers; wijst op het rechtsvacuüm met betrekking 
tot de toegang van burgers tot rechtsmiddelen dat ontstaat wanneer lidstaten EU-
wetgeving die rechtstreeks betrekking op hen heeft, niet, of te laat, hebben omgezet;

12. stelt voor dat in het jaarverslag van de Commissie over de mensenrechten een evaluatie 
wordt opgenomen van de situatie in de lidstaten; lanceert het voorstel voor het Parlement 
om samen met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de 
Commissie verzoekschriften jaarlijks een conferentie te organiseren waaraan het 
maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden op dit gebied deelnemen;

13. verwelkomt het beleid van de Commissie dat erop gericht is burgers concrete informatie te 
verstrekken over hun rechten en de beroepsmiddelen waar ze toegang toe hebben in het 
geval hun grondrechten worden geschonden; onderstreept tevens het feit dat dit de 
Commissie niet ontheft van haar institutionele verplichting om klachten van burgers in 
verband met mogelijke schendingen van grondrechten, niet alleen in verband met de 
toepassing van de EU-wetgeving door de EU en de lidstaten, maar ook in verband met 
situaties waarbij stelselmatig wordt nagelaten de grondrechten binnen de lidstaten te 
beschermen, te onderzoeken; verzoekt de Commissie om haar rol als beschermster van de 
Europese rechtsorde op basis van democratie en grondrechten te vervullen en dergelijke 
situaties onder de aandacht van de desbetreffende lidstaten te brengen; is van oordeel dat 
het Europees Parlement, dat een veel breder politiek werkterrein heeft, aan alle EU-
burgers en -ingezetenen duidelijk moet maken welke maatregelen het neemt om hun 
grondrechten te waarborgen en te beschermen;

14. verzoekt de Commissie om zich opnieuw te buigen over de verordening tot vaststelling 
van het FRA teneinde het mandaat en de bevoegdheden evenals de onafhankelijkheid van 
het Bureau te versterken.


