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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de rechten die inherent zijn aan het burgerschap van de Unie opgenomen 
zijn in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 
overwegende dat het Verdrag van Lissabon de afdwingbaarheid van grondrechten heeft
verbeterd wat betreft de tenuitvoerlegging van het EU-recht door de lidstaten op nationaal 
niveau; overwegende dat in artikel 51 van het Handvest wordt bepaald dat de lidstaten en 
de Commissie deze rechten dienen te eerbiedigen;

B. overwegende dat bijna een derde van de bij het Parlement ingediende verzoekschriften 
betrekking heeft op veronderstelde schendingen van de grondrechten die in het Handvest 
worden genoemd, en kwesties betreft als burgerschap, de vier vrijheden, werkgelegenheid, 
economische omstandigheden, rechtsstelsels, stemrecht, handicaps en rechten van het 
kind; overwegende dat in sommige van deze verzoekschriften vragen worden gesteld over 
gezondheidskwesties en slechtere toegang tot gezondheidszorg en gezondheidsdiensten 
als rechtstreeks gevolg van de economische crisis; overwegende dat verzoekschriften als 
instrument dienen dat burgers een garantie biedt voor hun grondrechten;

C. overwegende dat de economische crisis en de algemene maatregelen die als gevolg 
hiervan zijn getroffen, ook van invloed zijn op de algemene toegang tot 
kwaliteitsonderwijs, het recht op behoorlijk werk en het recht op eigendom;

D. overwegende dat artikel 21 van het Handvest het recht erkent op non-discriminatie op 
welke grond dan ook;

1. betreurt het dat discriminatie van minderheden steeds weer voorkomt, en is van mening 
dat de menselijke waardigheid onschendbaar is; dringt erop aan de 
antidiscriminatierichtlijn, betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, in de Raad opnieuw op gang te brengen;

2. benadrukt dat de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen niet alleen inhoudt 
dat zij ervoor zorgt dat wetgeving door de lidstaten wordt omgezet maar ook betekent dat 
zij toeziet op de volledige en correcte toepassing van wetten, met name met het oog op de 
bescherming van de grondrechten van burgers;

3. roept de lidstaten op alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te waarborgen dat de 
grondrechten inzake universele toegang tot gezondheidszorg en onderwijs opnieuw voor 
elke burger van de EU gaan gelden;

4. herinnert eraan dat de overdraagbaarheid van socialezekerheidsuitkeringen, pensioenen en 
gezondheidszorg een belangrijke rol speelt als het erom gaat de grondrechten en 
burgerlijke vrijheden ten volle te waarborgen, met inbegrip van volledige mobiliteit van 
werknemers;
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5. roept de lidstaten en de Commissie op bij het voorstellen van wetgeving naar een 
evenwicht te streven tussen maatregelen ter bestrijding van terrorisme en bescherming van 
de grondrechten;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de grondrechten correct 
worden nageleefd, gewaarborgd, toegepast en verder ontwikkeld.


