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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 
2018-2019

(2019/2199(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

– gezien de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s),

– gezien de verwijzingen in eerdere verslagen naar de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie,

- gezien artikel 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin 
is bepaald dat eenieder gelijk is voor de wet,

– gezien artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin 
is bepaald dat iedere vorm van discriminatie verboden is,

– gezien de verplichting van de EU op grond van artikel 6, lid 2, VEU, om toe te treden 
tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 
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23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht 
melden,

– gezien Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen,

– gezien het debat in zijn plenaire vergadering, op 13 januari 2020 in Straatsburg, over het 
feit dat dringende actie nodig is om dakloosheid in Europa aan te pakken,

– gezien beginsel nr. 19 van de Europese pijler van sociale rechten, waarin wordt gesteld 
dat “personen die dit nodig hebben, [...] toegang [hebben] tot goede sociale huisvesting 
of tot hoogwaardige hulp bij huisvesting”,

– gezien artikel 31 van het herziene Europees Sociaal Handvest over het recht op 
huisvesting,

– gezien artikel 34, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(het “Handvest”), waarin staat dat de Unie, “om sociale uitsluiting en armoede te 
bestrijden, [...] het recht op sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting [erkent en 
eerbiedigt]”,

– gezien het verslag van 2019 van de Commissie over armoede onder werkenden1,

– gezien het verslag van het FRA getiteld “Combating child poverty: an issue of 
fundamental rights”,

– gezien Resolutie 2280 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
11 april 2019 getiteld “The situation of migrants and refugees on the Greek islands: 
more needs to be done”2,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+)3,

– gezien artikel 2 van het herziene Europees Sociaal Handvest over het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden,

– gezien artikel 31 van het Handvest over rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 april 2019 over het economisch beleid van de 
eurozone (2019/C 136/01),

1https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=nl&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=nl&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_NL.html
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– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone4,

– gezien de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, die gebaseerd is op de resolutie van de 
Raad van 26 november 2018,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad,

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers 
daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“Tweede verslag over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding 
van mensenhandel (2018) als vereist op grond van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan” (COM(2018)0777),

– gezien het achtste algemeen verslag over de activiteiten van GRETA5 en de 
GRETA-verslagen over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake bestrijding van mensenhandel door alle lidstaten6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018 aan het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank getiteld “Een schone planeet 
voor iedereen: een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, 
concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM(2018)0773)7,

– gezien beginsel nr. 16 van de Europese Pijler van sociale rechten, waarin het recht op 
tijdige toegang tot betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede 
kwaliteit wordt benadrukt,

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en 
de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie8,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2018 over richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen 
dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld9,

4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
8 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0314.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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– gezien zijn resolutie van 3 mei 2018 over de bescherming van migrerende kinderen10,

– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
oktober 2014 over alternatieven voor de detentie van kinderen in het kader van 
immigratie (RES 2020),

– gezien de aanbeveling van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa van juni 2019 getiteld “Lives saved. Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the Mediterranean”11,

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 
van 2019 over de grondrechten en de update van de nota van het FRA van juni 2019 
getiteld “NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal 
investigations”12,

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 2017 over penitentiaire systemen en de 
omstandigheden in de gevangenis13,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over de bestrijding van antisemitisme14,

– gezien zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – 
zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op 
Roma tijdens WO II15,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 
integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat16,

- gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 over de behoefte aan een versterkt strategisch 
EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 
2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat17,

– gezien zijn resolutie van 17 september 2002 over de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten 
opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa18,

– gezien het verslag van het FRA getiteld “Roma women in nine EU countries”,

– gezien zijn resolutie van 3 mei 2018 over pluralisme van de media en mediavrijheid in 
de Europese Unie19,

10 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 94.
14 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0243.
15 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0095.
16 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0413.
17 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0075.
18 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0229.
19 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0204.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de bescherming en non-discriminatie ten 
aanzien van minderheden in de EU-lidstaten20,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2016 over de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de 
slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap21,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over het gebruik van gegevens van 
Facebookgebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de 
gegevensbescherming22,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in 
Europa23,

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 2020 over de instelling van een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten24,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 17 januari 2019 over bescherming van de begroting 
van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat 
in de lidstaten25,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Versterking van de rechtsstaat binnen 
de Unie – Een blauwdruk voor actie” (COM(2019)0343),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2020 getiteld “Verslag over 
de rechtsstaat 2020 – De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie” 
(COM(2020)0580) en de 27 bijbehorende landenhoofdstukken over de rechtsstaat in de 
lidstaten (SWD(2020)0300-0326), waarin wordt ingegaan op de impact van de door de 
lidstaten genomen COVID-19-maatregelen op de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten,

– gezien zijn resolutie van 8 februari 2019 over de rechten van interseksuele personen26,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2019 over het recht op vreedzaam protest en het 
evenredig gebruik van geweld27,

– gezien zijn resolutie van 26 maart 2019 over de mensenrechten van mensen van 
Afrikaanse afkomst in Europa28,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2019 over de criminalisering van seksuele 

20 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0032.
21 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0318.
22 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0433.
23 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0428.
24 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0251.
25 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0349.
26 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0128.
27 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0127.
28 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0239.
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voorlichting in Polen29,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2019 over kinderrechten naar aanleiding van het 
dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind30,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU31, 

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/951 van de Commissie betreffende normen voor 
organen voor gelijke behandeling, 

– gezien het jaarverslag 2018 van de Commissie getiteld “List of actions to advance 
LGBTI equality”, 

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones32, 

– gezien zijn resolutie van 30 mei 2018 over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten33, 

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader 
van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije34,

– gezien de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 
19 december 2017 in de zaak A.R. en L.R. tegen Zwitserland (22338/15), waarin wordt 
bekrachtigd dat alomvattende seksuele voorlichting de legitieme doelstellingen nastreeft 
van de bescherming van de volksgezondheid, de bescherming van kinderen tegen 
seksueel geweld en de voorbereiding van kinderen op de maatschappij, en waarin 
derhalve niet werd erkend dat de lidstaten verplicht zijn om ouders toe te staan hun 
kinderen te onttrekken aan dergelijke voorlichting,

– gezien de uitspraak van het EHRM in de zaak Sh.D. en anderen tegen Griekenland, 
Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië35, waarin wordt 
bekrachtigd dat de extreme kwetsbaarheid van kinderen zwaarder moet wegen dan hun 
illegale status, dat de noodzakelijke maatregelen moeten worden vastgesteld om hen te 
beschermen, en dat de autoriteiten artikel 5 hebben geschonden door automatisch het 
regime van beschermende bewaring toe te passen zonder alternatieven voor bewaring te 
overwegen en zonder rekening te houden met het vereiste uit hoofde van het EU-recht 
om de bewaring van kinderen te vermijden36,

29 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0058.
30 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0066.
31 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0111.
32 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0101.
33 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0229.
34 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0014.
35 Verzoek nr. 141165/16, arrest van 13 juni 2019.
36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content

about:blank#content
about:blank#content
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– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
3 oktober 2019 over obstetrisch en gynaecologisch geweld (RES 2306) en het daarmee 
verband houdende verslag van de Commissie voor gelijkheid en non-discriminatie van de 
Raad van Europa van 12 september 2019, waarin de lidstaten van de Raad van Europa 
worden opgeroepen obstetrisch en gynaecologisch geweld te bestrijden, en aanbevelingen 
worden geformuleerd over hoe dat te doen, 

- gezien de discussienota van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa van 2017 getiteld “Women’s sexual and reproductive health and rights in 
Europe”,

– gezien het verslag van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa 
naar aanleiding van haar bezoek aan Hongarije van 4 t/m 8 februari 201937,

– – gezien Resolutie 2299 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa uit 
2019 over het pushbackbeleid en de pushbackpraktijken in de lidstaten van de Raad van 
Europa38,

– gezien de verslagen van nationale, Europese en internationale ngo’s en de verslagen van 
de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa,

– gezien de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA), de Raad van Europa en de Commissie van Venetië,

– gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat op 11 mei 2011 in Istanbul voor 
ondertekening werd opengesteld (het “Verdrag van Istanbul”),

-  gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het Verdrag 
van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld39,

– gezien de werkzaamheden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken, de Commissie constitutionele zaken, de Commissie vrouwenrechten 
en gendergelijkheid, en de Commissie verzoekschriften,

- gezien het jaarverslag van de Commissie van 2018 over de toepassing van het 
EU-Handvest van de grondrechten40,

– gezien de verslagen van het FRA van 2018 en 2019 over de grondrechten41,

37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0080.
40 Europese Commissie, “2018 report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights”, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 
41 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), “Fundamental Rights Report 2018” en 
”Fundamental Rights report 2019”.

about:blank
about:blank
about:blank
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– gezien de publicatie van het FRA getiteld “Civil society space: views of organisations” 
en het verslag van het FRA getiteld “Challenges facing civil society organisations 
working on human rights in the EU”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie vrouwenrechten 
en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0226/2020),

A. overwegende dat de EU niet uitsluitend een monetaire unie is, maar ook een sociale 
unie, zoals verankerd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest en de Europese pijler van sociale rechten; overwegende dat 
artikel 151 VWEU verwijst naar de sociale grondrechten zoals vastgelegd in het 
Europees Sociaal Handvest; overwegende dat eerbied voor de menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de 
mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, de 
waarden zijn waarop de EU berust, zoals neergelegd in artikel 2 VEU en zoals 
weerspiegeld in het Handvest en opgenomen in internationale mensenrechtenverdragen; 
overwegende dat het Handvest deel uitmaakt van het primaire EU-recht; overwegende 
dat de Unie nog steeds niet is toegetreden tot het EVRM, ondanks haar verplichting om 
dit uit hoofde van artikel 6, lid 2, VEU te doen;

B. overwegende dat alle lidstaten deze waarden gemeen hebben en dat deze waarden door 
de EU en door elke lidstaat afzonderlijk in alle interne en externe beleidsmaatregelen 
consequent moeten worden geëerbiedigd en actief moeten worden bevorderd; 
overwegende dat de eerbiediging van de rechtstaat een essentiële voorwaarde is voor de 
bescherming van de grondrechten, en overwegende dat de lidstaten de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het waarborgen van de mensenrechten van 
iedereen;

C. overwegende dat in artikel 17 VEU is bepaald dat de Commissie toeziet op de 
toepassing van de Verdragen; overwegende dat een weigering van een lidstaat om het 
EU-recht, de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en 
de voorspelbaarheid van het overheidsoptreden volledig te handhaven, de 
geloofwaardigheid van de EU ondermijnt; overwegende dat een onafhankelijke 
rechterlijke macht, vrijheid van meningsuiting en van informatie en pluralisme in de 
media cruciale onderdelen van de rechtsstaat zijn;

D. overwegende dat de EU in 2018 en 2019 werd geconfronteerd met ernstige, complexe 
uitdagingen met betrekking tot de bescherming van de grondrechten, de rechtsstaat en 
de democratie, die intrinsiek met elkaar verbonden zijn; overwegende dat uit de speciale 
Eurobarometerenquête van de Commissie van maart 2019 blijkt dat het Handvest nog 
steeds weinig bekend is; overwegende dat er in 2018 volgens het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten niet alleen mensenrechtenschendingen werden 
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vastgesteld, maar ook de afwijzing van systemen voor de bescherming van de 
mensenrechten als geheel42;

E. overwegende dat het Handvest beter gepromoot moet worden, bijvoorbeeld door middel 
van bewustmakingscampagnes, teneinde de bepalingen ervan doeltreffender te maken 
en het te bevorderen als een positieve bron van interpretatie; overwegende dat het 
voordelig kan zijn om tussen rechters, verenigingen van advocaten en overheidsdiensten 
in de lidstaten en over de nationale grenzen heen meer informatie uit te wisselen over de 
ervaringen met en de benaderingen ten aanzien van het gebruik van het Handvest, onder 
meer door in voorkomend geval gebruik te maken van bestaande 
financieringsinstrumenten, zoals die waarin voorzien is in het programma Justitie, en 
om gerichte opleidingsprogramma’s op te zetten voor beoefenaars van juridische 
beroepen; 

F. overwegende dat corruptie een ernstige bedreiging voor de democratie, de rechtsstaat en 
de grondrechten vormt, en alle lidstaten en de EU als geheel schade berokkent; 
overwegende dat er nog altijd verschillen zijn tussen de lidstaten wat betreft de 
tenuitvoerlegging van het rechtskader voor corruptiebestrijding;

G. overwegende dat de toename van onzeker werk en jeugdwerkloosheid erg zorgwekkend 
is en langdurige negatieve gevolgen kan hebben op de rechten die in artikel 31 van het 
Handvest zijn verankerd; 

H. overwegende dat de rechten van kinderen zijn verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de EU; overwegende dat het belang van het kind voorop moet staan in 
alle acties van de EU en dat het beginsel van het belang van het kind volledig moet 
worden geëerbiedigd in alle wetgeving en rechterlijke en overheidsbeslissingen op alle 
niveaus; overwegende dat de lidstaten het recht op onderwijs voor alle kinderen in de 
EU moeten waarborgen en hen moeten beschermen tegen elke vorm van discriminatie;

I. overwegende dat gendergerelateerd geweld in welke vorm dan ook – waaronder 
intimidatie en geweld op het werk, thuis en online – een schending van de grondrechten 
is die alle maatschappelijke gelederen treft, ongeacht leeftijd, opleiding, inkomen, 
sociale status en land van herkomst of woonplaats, en die een groot obstakel vormt voor 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; overwegende dat liefst elf lidstaten geen 
gegevens verstrekken over vrouwelijke slachtoffers van moord met voorbedachten rade 
door een partner of familielid43;

J. overwegende dat het EHRM heeft bepaald dat verschillende vormen van 
milieuaantasting kunnen leiden tot schendingen van de mensenrechten, zoals het recht 
op leven, het recht op een privé- en gezinsleven, het verbod op onmenselijke en 
vernederende behandelingen en het recht op ongestoord genot van de eigen woning44; 
overwegende dat milieuonrechtvaardigheden vaak verband houden met 
gezondheidsrisico’s en negatieve gevolgen voor het welzijn, en dat bepaalde 
gemeenschappen en groepen, waaronder sociaaleconomisch achtergestelde groepen, 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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evenals zwarte mensen, mensen van kleur en etnische minderheden, onevenredig zwaar 
worden getroffen door milieulasten;

K. overwegende dat toegang tot de rechter een grondrecht is en dat straffeloosheid een 
aanzienlijk obstakel vormt voor het herstel en de bescherming van slachtoffers;

L. overwegende dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een structurele terugval op 
het gebied van de rechten van vrouwen en meisjes en dat sommige lidstaten hebben 
geprobeerd om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten terug te draaien, 
zoals de bestaande rechtsbescherming voor de toegang van vrouwen tot abortuszorg, 
waarbij onder meer regressieve voorwaarden voor abortus zijn ingevoerd, zoals 
verplichte niet-neutrale begeleiding of wachtperioden, en waarbij de belemmeringen 
voor de toegang tot abortus in de praktijk niet worden weggenomen, en dat ze hebben 
geprobeerd om abortus volledig te verbieden of om bestaande rechtsgronden voor 
abortus af te schaffen; overwegende dat sommige lidstaten hebben geprobeerd om 
seksuele voorlichting en genderstudies te beperken of te verbieden en om campagnes 
tegen het Verdrag van Istanbul te bevorderen waarin het bestaan van gendergerelateerd 
geweld wordt ontkend; overwegende dat de terugval op het gebied van vrouwenrechten 
en gendergelijkheid vaak verband houdt met een bredere achteruitgang op het gebied 
van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten;

M. overwegende dat in verschillende lidstaten steeds vaker melding wordt gedaan van 
gynaecologisch en obstetrisch geweld45; overwegende dat de rechten van vrouwen in al 
hun diversiteit worden beschermd door het Verdrag, inclusief Romavrouwen, zwarte en 
gekleurde vrouwen, LGBT-vrouwen en vrouwen met een handicap; overwegende dat 
met name Romavrouwen met inbreuken op hun vrouwenrechten worden geconfronteerd 
en vaak te maken krijgen met ernstige vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie in het kader van reproductieve 
gezondheidszorgdiensten; overwegende dat Roma ook te maken krijgen met etnische 
segregatie in kraamklinieken, en in aparte kamers met aparte badkamers en aparte 
eetruimten worden geplaatst; overwegende dat Roma in sommige lidstaten stelselmatig 
aan praktijken zoals gedwongen sterilisatie en sterilisatie onder dwang worden 
onderworpen, en geen passende schadeloosstelling, waaronder compensatie, kunnen 
krijgen voor de daaruit voortvloeiende schendingen van hun mensenrechten;

N. overwegende dat racisme, onverdraagzaamheid, extremisme, xenofobie, islamofobie, 
antisemitisme en anti-Romagevoelens in de EU zijn toegenomen en in bepaalde 
lidstaten normaal worden gevonden en worden omarmd door opinieleiders en politici in 
de gehele EU, waardoor er een maatschappelijk klimaat ontstaat dat als voedingsbodem 
dient voor racisme, discriminatie en haatmisdrijven; overwegende dat moslims, onder 
wie moslimvrouwen, in veel EU-lidstaten nog steeds te maken hebben met 
wijdverspreide vijandigheid en onverdraagzaamheid46;  overwegende dat het FRA er in 
zijn verslag van 2019 op heeft gewezen dat er in veel landen sprake is van 
discriminerende institutionele praktijken, beleidslijnen en wetten; overwegende dat de 
strijd tegen terrorisme en terrorismebestrijdingsbeleid niet mag leiden tot algemene 
discriminatie van bepaalde gemeenschappen; overwegende dat het FRA in december 

45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
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2018 de eerste speciale databank inzake haat tegen moslims heeft opgezet; overwegende 
dat het antisemitisme lijkt toe te nemen, zoals blijkt uit het verslag van het FRA van 
4 juli 2019, waarbij verschillende lidstaten een toename van het aantal door 
antisemitisme ingegeven misdrijven melden; overwegende dat etnische en religieuze 
minderheden vaak te maken krijgen met verbale, fysieke, psychologische en raciale 
intimidatie; overwegende dat het cruciaal is om onderwijs- en opleidingsmateriaal te 
ontwikkelen dat kritisch denken bevordert, voorziet in instrumenten om alle vormen van 
discriminatie en onverdraagzaamheid te identificeren en digitale geletterdheid 
bevordert;

O. overwegende dat het toegenomen gebruik van nieuwe technologie door staten, zoals 
voorspellend politiewerk en gezichtsherkenning, een aantal risico’s met zich meebrengt, 
met name voor raciale minderheden in Europa;

P. overwegende dat er sprake is van een ernstige terugval op het gebied van 
LGBTI-rechten, en wel dusdanig dat er in een lidstaat “LGBTI-vrije zones” zijn 
ingevoerd47; 

Q. overwegende dat de EU en de lidstaten gedeelde bevoegdheden hebben op het gebied 
van huisvesting; overwegende dat er zowel nationale strategieën als een EU-strategie 
nodig zijn; overwegende dat dakloosheid mensen hun mensenrechten ontneemt en op 
zich een schending van de mensenrechten vormt; overwegende dat het aantal 
uithuiszettingen en daklozen in de hele EU toeneemt48;

R. overwegende dat er vandaag een tekort is aan betaalbare huisvesting in Europa, ondanks 
de toenemende vraag; overwegende dat uit de door de Europese Federatie van nationale 
organisaties werkend met daklozen (Feantsa) gepubliceerde jaarlijkse overzichten blijkt 
dat dakloosheid in bijna de hele EU/EER toeneemt; overwegende dat in het verslag van 
Feantsa uit 2018 werd opgemerkt dat kinderen de grootste groep van mensen in 
noodopvangcentra zijn als gevolg van een verslechtering van de leefomstandigheden 
van erg kwetsbare gezinnen49;

S. overwegende dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en pluralisme van de 
media zijn verankerd in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
(EVRM); overwegende dat een onafhankelijke rechterlijke macht, vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van informatie en pluralisme van de media essentiële 
onderdelen zijn van de rechtsstaat en cruciaal zijn voor het functioneren van de 
democratie in de EU en haar lidstaten;

T. overwegende dat het aantal bedreigingen van en aanvallen op journalisten is 
toegenomen in de hele EU50; overwegende dat de OVSE meldt dat straffeloosheid de 
norm is, aangezien bijvoorbeeld minder dan 15 % van de moorden op journalisten in het 
OVSE-gebied wordt opgelost (verslag over de vrijheid van de media); overwegende dat 
dit een duidelijke verslechtering van de bescherming van journalisten is, wat de vrijheid 

47 In Polen zijn LGBT-vrije zones ingevoerd, zie https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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van de media en de vrijheid van meningsuiting ondermijnt en de democratie in gevaar 
brengt; 

U. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie over pluralisme van de media en 
mediavrijheid in de Europese Unie heeft benadrukt dat de lidstaten en de Commissie 
moeten afzien van onnodige of buitensporige maatregelen die de toegang tot internet en 
de uitoefening van fundamentele mensenrechten beperken of die zijn gericht op het 
controleren van de openbare communicatie door het arbitrair uitroepen van de 
noodtoestand of op andere gronden; overwegende dat deze wetten soms vaag en 
onnauwkeurig zijn geformuleerd, zodat de rechtshandhavingsautoriteiten over een 
ruime beoordelingsmarge beschikken bij de uitvoering en het risico op willekeurige 
beperkingen van het recht op vrijheid van vreedzame vergadering toeneemt;

V. overwegende dat in 2018 en 2019 is aangetoond dat sommige grote 
socialemediabedrijven in strijd met de bestaande gegevensbeschermingswetgeving 
toepassingen van derde partijen toegang hebben geboden tot de persoonsgegevens van 
gebruikers, en dat persoonsgegevens in toenemende mate worden misbruikt om gedrag 
te voorspellen en te manipuleren, onder meer voor verkiezingscampagnes; overwegende 
dat er in het licht van de constante technologische ontwikkelingen vaak sprake kan zijn 
van inmenging in de grondrechten; overwegende dat verschillende informatiesystemen 
gevolgen kunnen hebben voor de grondrechten, bijvoorbeeld op het gebied van 
gegevensbescherming en privacyschendingen;

W. overwegende dat klokkenluiders in een open en transparante democratie een essentiële 
rol spelen; overwegende dat klokkenluiders een belangrijke rol spelen bij de 
bevordering van transparantie, democratie en de rechtsstaat door onwettig of ongepast 
gedrag te melden dat het algemeen belang ondermijnt, zoals corruptie, strafbare feiten 
of belangenconflicten, die een bedreiging vormen voor de rechten en vrijheden van de 
burgers;

X. overwegende dat artikel 11 van het EVRM en artikel 12 van het Handvest bepalen dat 
eenieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vergadering en vrijheid van vereniging, 
met inbegrip van het recht om ter bescherming van zijn belangen vakverenigingen op te 
richten of zich daarbij aan te sluiten; overwegende dat het recht op vrijheid van 
vergadering mensen in democratische samenlevingen de mogelijkheid geeft om deel te 
nemen aan het publieke debat en maatschappelijke verandering teweeg te brengen;

Y. overwegende dat politieagenten die van dienst zijn altijd identificeerbaar moeten zijn 
zodat mogelijk buitensporig gebruik van geweld kan worden onderzocht, en dat de 
nationale autoriteiten de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden moeten 
vaststellen; overwegende dat de lidstaten uiteenlopende drempels hanteren voor het 
gebruik van geweld en wapens door de rechtshandhavingsautoriteiten bij de handhaving 
van de openbare orde; overwegende dat verschillende lidstaten51 wetten hebben 
aangenomen die kunnen leiden tot buitensporige beperkingen van het recht op vrijheid 
van vreedzame vergadering;

Z. overwegende dat de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in bepaalde lidstaten 

51 Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, “Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly”, Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
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steeds kleiner wordt; overwegende dat de lidstaten de verantwoordelijkheid hebben om 
ervoor te zorgen dat de rechten van maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenverdedigers niet worden beperkt en dat er een gunstig wet- en 
regelgevingskader bestaat, zoals wordt bekrachtigd in de recent aangenomen Conclusies 
van de Raad over tien jaar Handvest van de grondrechten: stand van zaken en verdere 
werkzaamheden; overwegende dat de lidstaten tevens door middel van voldoende 
financiering het werk van maatschappelijke organisaties moeten ondersteunen en 
moeten zorgen voor mechanismen om vruchtbaar met hen samen te werken;

AA. overwegende dat door de staat en door non-gouvernementele actoren gesponsorde 
campagnes om mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties in 
diskrediet te brengen het doel hebben om bestaande wetgeving inzake fundamentele 
grondrechten terug te draaien; overwegende dat deze campagnes vaak weerklank vinden 
in de traditionele media en op sociale netwerken, en dat personen die opkomen voor 
migranten en asielzoekers, de LGBTI+-gemeenschap, overlevenden van 
gendergerelateerd geweld, gelovigen en andere gemarginaliseerde groepen nog steeds 
worden gecriminaliseerd en gestigmatiseerd;

AB. overwegende dat de IOM vermoedt dat in 2019 1 885 mensen en in 2018 2 299 mensen 
op weg naar Europa om het leven zijn gekomen of vermist zijn geraakt in de 
Middellandse Zee; overwegende dat de route van Libië naar Europa nog steeds de 
dodelijkste migratieroute ter wereld is (met tot nu toe 646 doden in 2019) en in 2018 
vijf keer zo dodelijk was als in 2015, met name als gevolg van een vermindering van de 
opsporings- en reddingsactiviteiten voor de Libische kust52; overwegende dat het redden 
van levens neerkomt op een daad van solidariteit met mensen die gevaar lopen, maar in 
de eerste plaats een wettelijke verplichting is uit hoofde van het internationaal recht – 
aangezien landen krachtens artikel 98 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (Unclos), dat door alle lidstaten en de Unie zelf is geratificeerd, 
verplicht zijn bijstand te verlenen aan mensen in nood op zee – en uit hoofde van het 
Unierecht53;

AC. overwegende dat men de strafbaarstelling van solidariteit blijft inzetten als instrument 
om het werk te verstoren van ngo’s die mensenlevens proberen te redden op de 
Middellandse Zee; overwegende dat individuen zijn aangeklaagd vanwege de hulp die 
zij in verschillende EU-lidstaten aan migranten en asielzoekers hebben verleend, wat 
duidt op een zorgwekkende trend waarbij humanitaire hulp aan migranten en 
asielzoekers strafbaar wordt gesteld;

AD. overwegende dat de EU op grond van het internationaal en EU-recht verplicht is de 
asielaanvragen van personen die naar de Unie komen om asiel aan te vragen, in 
ontvangst te nemen en te verwerken; overwegende dat pushbacks een schending van het 
internationaal en EU-recht vormen, en dat migranten daardoor niet de wettelijke 
garanties kunnen genieten waarin dat recht voorziet; overwegende dat de Commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit over 

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Zie ook de verplichtingen die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee (SOLAS) uit 1974, het Internationaal Verdrag inzake opsporing en redding op zee (SAR) uit 
1979 en het Internationaal Verdrag inzake hulpverlening uit 1989.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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het grote aantal meldingen van gewelddadige pushbacks;

AE. overwegende dat migratie deel uitmaakt van het verleden, het heden en de toekomst van 
de EU en een van de grootste uitdagingen van onze tijd is, met duidelijke gevolgen voor 
de grondrechten; overwegende dat asielzoekers het recht en de mogelijkheid hebben om 
hun asielaanvragen bij officiële grensposten in te dienen wanneer zij de EU 
binnenkomen; overwegende dat er aantijgingen zijn van schendingen van de 
grondrechten van migranten en asielzoekers; overwegende dat grenswachters adequate 
diensten moeten verlenen aan vluchtelingen, rekening houdend met de bijzondere 
omstandigheden van kwetsbare mensen, zoals kinderen, getraumatiseerde personen en 
zwangere vrouwen;

AF. overwegende dat uit gegevens van het Europees Grens- en kustwachtagentschap blijkt 
dat in 2018 18 % van alle personen die irregulier binnenkwamen via de EU-
buitengrenzen vrouwen waren en dat bijna een op de vijf migranten kinderen waren, 
waaronder circa 3 750 niet-begeleide; overwegende dat met name deze vrouwen en 
kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor schendingen van hun grondrechten, 
bijvoorbeeld in de vorm van mensenhandel; overwegende dat de lidstaten 
kinderbeschermingsstelsel moeten opbouwen en versterken om geweld, misbruik, 
verwaarlozing en uitbuiting van kinderen te voorkomen en erop te reageren; 

AG. overwegende dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat migranten- en 
vluchtelingenkinderen snel na hun aankomst op het grondgebied van de Europese Unie 
toegang wordt verleend tot onderwijs;

AH. overwegende dat terreurdaden tot de ernstigste schendingen van grondrechten en 
vrijheden behoren; overwegende dat in 2018 en 2019 binnen de Europese Unie 
terrorisme is verheerlijkt en terroristen zijn bewierookt; overwegende dat dergelijk 
gedrag terrorisme rechtvaardigt, onze democratie bedreigt en de slachtoffers vernedert;

Economische en sociale rechten

1. erkent dat de EU een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van armoede en sociale 
uitsluiting in de lidstaten; benadrukt het feit dat het belangrijk is dat de EU en haar 
lidstaten specifieke programma’s uitwerken die erop gericht zijn een einde te maken aan 
kinderarmoede, aangezien bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bijzonder 
schadelijke gevolgen van armoede voor de sociale, psychologische en lichamelijke 
ontwikkeling van kinderen en aan de gevolgen voor de gezondheid van toekomstige 
generaties volwassenen; benadrukt dat kinderen een onevenredig groot risico op sociale 
en economische uitsluiting lopen en schending van hun grondrechten ervaren als gevolg 
van misbruik, geweld, uitbuiting, armoede en allerlei vormen van sociale uitsluiting; 
benadrukt dat armoede op zichzelf een vorm van sociaal onrecht is, die stoelt op 
genderongelijkheid, discriminatie en ongelijke kansen bij de toegang tot goederen en 
diensten; verzoekt de Commissie en de Raad bij het formuleren van economische 
beleidsvoorstellen rekening te houden met de grondrechten en ervoor te zorgen dat 
effectbeoordelingen op het gebied van mensenrechten worden uitgevoerd in samenhang 
met eventuele besluiten over de vaststelling ervan, teneinde mogelijke negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten te beoordelen; verzoekt de lidstaten om iedereen op 
gelijke voet toegang te garanderen tot gezondheidszorg, hoogwaardig onderwijs en 
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huisvesting;

2. benadrukt dat aanzienlijke verlagingen van de overheidsuitgaven voor publieke 
dienstverlening ernstige gevolgen hebben gehad voor de ongelijkheid, met een grote 
impact op het sociale weefsel van de EU in veel lidstaten, en benadrukt dat deze 
ontwikkeling nog steeds voortgaat, zodat de reeds toenemende ongelijkheden nog verder 
worden vergroot en de grondrechten worden geschonden, en dat met name vrouwen, 
mensen met een handicap, ouderen, kinderen, migranten, Roma, Travellers, LGBTI+ en 
mensen in andere achtergestelde groepen hierdoor worden getroffen; herhaalt dat macro-
economisch beleid niet alleen gericht moet zijn op economische groei, maar ook sociale 
normen moet omvatten, om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving 
hun sociale, politieke en economische rechten ten volle kunnen uitoefenen; benadrukt dat 
gelijke toegang tot en gelijke kansen voor hoogwaardig onderwijs en werkgelegenheid 
van cruciaal belang zijn om ongelijkheid te helpen verminderen en mensen uit de 
armoede te halen; erkent het feit dat werknemersrechten, zoals moederschaps- en 
vaderschapsverlof, die bijdragen tot een gezonde en stabiele omgeving voor kinderen, 
belangrijk zijn; verzoekt de lidstaten wetten aan te nemen om deze rechten, die bijdragen 
tot de sociale en economische stabiliteit van gezinnen, te waarborgen en te versterken; 
verzoekt de lidstaten te zorgen voor passende arbeidsomstandigheden en voor 
bescherming tegen economische uitbuiting en discriminatie, met name voor de groepen 
die het meest kwetsbaar zijn voor deze ongelijkheden, zoals jongeren; verzoekt de 
lidstaten de uitvoering van de jongerengarantie te versterken, door ervoor te zorgen dat 
alle jongeren toegang hebben tot hoogwaardige werkgelegenheid en onderwijs- en 
opleidingsmogelijkheden, en dat het aanbod op dit gebied gelijkelijk verdeeld is over de 
lidstaten en regio’s; verzoekt de lidstaten de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 
beroep volledig ten uitvoer te leggen om gelijke toegang te waarborgen tot arbeidskansen, 
ongeacht religieuze overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid;

3. beklemtoont dat huisvesting niet louter handelswaar is, maar een noodzaak, aangezien 
burgers die ervan verstoken blijven, niet volledig aan de samenleving kunnen deelnemen, 
noch al hun grondrechten kunnen genieten; is bezorgd over het feit dat met name 
jongeren zich geen geen woning kunnen veroorloven als gevolg van de prijs en betreurt 
gevallen van discriminatie door verhuurders en beleid waarbij de huisvestingsvoordelen 
voor jongeren worden teruggeschroefd; is verontrust over het feit dat in de EU-lidstaten 
vaak een derde van alle daklozen tussen 18 en 29 jaar oud is; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten uitvoering te geven aan de aanbevelingen die de commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa formuleert in haar verklaring van 23 januari 
2020 getiteld “The right to affordable housing: Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
de aanbeveling dat alle lidstaten onverwijld moeten toezeggen zich te zullen houden aan 
artikel 31 (over het recht op huisvesting) van het herziene Europees Sociaal Handvest; 
verzoekt de lidstaten het recht op adequate huisvesting voor burgers tot een van hun 
prioriteiten op het gebied van sociaal beleid te maken en meer te investeren in sociale en 
betaalbare huisvesting, om de overmatige last die de kosten van huisvesting veroorzaken, 
tegen te gaan, met name met het oog op de bescherming van kansarme en kwetsbare 
groepen; verzoekt de Commissie discriminatie bij de toegang tot huisvesting, die 
verboden is uit hoofde van de richtlijn inzake rassengelijkheid, behoorlijk te onderzoeken 
en inbreukprocedures in te leiden in geval van overtredingen;

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 van het Handvest, waarin staat dat maatregelen gericht 
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op een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het 
milieu in het beleid van de Unie moeten worden geïntegreerd; benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is om relevante milieuoverwegingen op te nemen in het 
besluitvormingsproces van alle beleidsmaatregelen en initiatieven en is van mening dat 
duurzaamheid het leidende beginsel moet zijn voor alle macro-economische 
beleidsmaatregelen om een rechtvaardige overgang naar een ecologisch duurzame 
economie te waarborgen en tegelijkertijd duurzame werkgelegenheid te beschermen en te 
creëren en om het hoofd te bieden aan een van de belangrijkste bedreigingen voor de 
mensheid; pleit voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Aarhus, waarin 
milieurechten en mensenrechten aan elkaar worden gekoppeld, in de hele EU; benadrukt 
dat aantasting van het milieu en het feit dat sommige overheidsinstanties geen informatie 
verstrekken over de ernstige milieurisico’s waaraan personen worden blootgesteld, zeer 
schadelijke gevolgen kunnen hebben voor personen;

Recht op gelijke behandeling

5. herhaalt dat vrouwen en meisjes zeggenschap moeten hebben over hun lichaam en hun 
seksualiteit; verzoekt alle lidstaten om alomvattende seksuele voorlichting te waarborgen, 
evenals laagdrempelige toegang voor vrouwen en meisjes tot gezinsplanning en het 
volledige spectrum van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethodes en veilige en legale abortus;

6. veroordeelt het zichtbare, georganiseerde offensief dat momenteel op mondiaal en 
Europees niveau wordt gevoerd tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten, met inbegrip 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; stelt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens bij diverse gelegenheden heeft geoordeeld dat een 
restrictieve abortuswetgeving en het blokkeren van de toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; herhaalt dat, als medische beroepsbeoefenaars om 
persoonlijke redenen weigeren het hele scala aan reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen, dit niet mag resulteren in een schending van het recht van vrouwen en meisjes 
op toegang tot reproductieve zorg; verzoekt de Commissie de noodzaak om de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten te eerbiedigen op te nemen in haar 
grondrechtenstrategie;

7. veroordeelt krachtig het alarmerende aantal gevallen van feminicide in de EU, de 
extreemste vorm van geweld tegen vrouwen; betreurt het dat in bepaalde lidstaten geen 
gegevens beschikbaar zijn, hetgeen een weerspiegeling is van het feit dat dit probleem 
onvoldoende wordt onderkend; verzoekt de Raad de ratificatie door de EU van het 
Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld zo snel mogelijk af te ronden, op basis van een brede toetreding, zonder 
beperkingen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op 
aan om de ratificatie van het Verdrag van Istanbul af te ronden; 

8. veroordeelt krachtig alle vormen van seksueel, gynaecologisch en obstetrisch geweld 
tegen vrouwen, zoals ongepaste of niet-consensuele daden, pijnlijke ingrepen zonder 
verdoving, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie 
en gedwongen draagmoederschap;
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9. veroordeelt met klem de etnische segregatie van Roma-vrouwen in kraamklinieken; 
verzoekt de lidstaten onmiddellijk alle vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, te verbieden; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen en dwangsterilisatie 
onverwijld en naar behoren schadeloos worden gesteld, onder andere door de vaststelling 
van effectieve compensatieregelingen;

10. veroordeelt haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen, evenals discriminatie op welke 
grond dan ook, zoals ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke overtuiging, status van minderheid, handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, genderexpressie of seksuele kenmerken; herhaalt de bezorgdheid dat 
haatzaaiende uitlatingen op het internet een alomtegenwoordig, prangend probleem blijft; 
waarschuwt voor de toename en normalisering van haatzaaiende uitlatingen en diverse 
vormen van racisme, zoals islamofobie, zigeunerhaat, antisemitisme racisme jegens 
zwarte en gekleurde mensen in veel lidstaten, gestimuleerd door de opkomst van 
extremistische bewegingen en hun retoriek, en door regeringsvertegenwoordigers of 
politieke leiders in bepaalde lidstaten, die een haatdragend discours voeren, door 
racistische, xenofobe en anti-LGBTI-retoriek te verspreiden; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat slachtoffers van haatmisdrijven vaak geen aangifte doen vanwege ontoereikende 
waarborgen en omdat de autoriteiten nalaten om haatmisdrijven in de lidstaten naar 
behoren te onderzoeken en de daders veroordeeld te krijgen; dringt erop aan slachtoffers 
aan te moedigen en te helpen om van haatmisdrijven of discriminatie aangifte te doen en 
hun adequate bescherming en ondersteuning te bieden; herinnert eraan dat de lidstaten 
moeten garanderen dat haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen effectief worden 
geregistreerd, onderzocht, vervolgd en berecht; verzoekt de Commissie en het FRA hun 
werk op het gebied van monitoring van haatmisdrijven en haatzaaiende uitingen in de 
lidstaten voort te zetten en regelmatig verslag uit te brengen over gevallen en tendensen;

11. herinnert eraan dat de EU-instellingen en -agentschappen verplicht zijn het recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het verbod op discriminatie op grond 
van godsdienst of overtuiging, inclusief filosofische overtuigingen, zowel in het openbaar 
als in de privésfeer ten volle te laten naleven voor alle burgers; verzoekt de lidstaten de 
vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging te beschermen en de 
EU-richtsnoeren voor de bevordering en bescherming ervan doeltreffend ten uitvoer te 
leggen;

12. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de richtlijn rassengelijkheid (2000/43/EG) 
volledig ten uitvoer wordt gelegd om de aanhoudende verschijnselen van racisme tegen 
zwarte en gekleurde mensen, transfobie, zigeunerhaat, antisemitisme en islamofobie te 
bestrijden; veroordeelt het feit dat raciale, etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden te maken krijgen met structureel racisme, discriminatie, haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen, gebrekkige toegang tot de rechter en aanhoudende sociaal-
economische ongelijkheid op terreinen zoals huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en onderwijs, hetgeen moet worden erkend als ernstige belemmering 
voor het volledige genot van de grondrechten en als essentiële belemmering voor inclusie 
en gelijkheid;

13. roept op tot de spoedige vaststelling van de voorgestelde richtlijn inzake gelijke 
behandeling van 2008, die nog altijd door de Raad moet worden goedgekeurd, met het 
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oog op het dichten van de beschermingskloof die momenteel bestaat in het wettelijk 
kader van de EU voor non-discriminatie op grond van leeftijd, handicap, godsdienst of 
overtuiging of seksuele geaardheid in belangrijke aspecten van het leven, zoals sociale 
bescherming, onderwijs en toegang tot goederen en diensten; verzoekt de Commissie 
segregatie en discriminatie actief te bestrijden, inclusief door inbreukprocedures in te 
leiden om de effectieve toepassing van het kaderbesluit betreffende de bestrijding van 
bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht te stimuleren; herinnert eraan dat deze maatregelen gepaard moeten gaan met 
passende nationale integratiestrategieën; 

14. brengt in herinnering dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) het doel heeft om gelijke kansen te bieden met betrekking tot 
toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, 
sociale bescherming, gezondheid en het externe optreden van de EU; onderstreept dat 
personen met een handicap nog steeds achtergesteld zijn en worden gediscrimineerd op 
het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sociale inclusie; benadrukt in dit verband 
het belang van toegankelijkheid in publieke ruimten, een minimumpercentage voor het in 
dienst nemen van personen met een handicap en waarborgen voor inclusief onderwijs, 
met inbegrip van toegang tot initiatieven als Erasmus+, met bijzondere aandacht voor 
kinderen met een handicap;

Vrijheden

15. verzoekt de lidstaten om een dynamische, onafhankelijke, pluriforme en vrije 
mediasector te beschermen en te ontwikkelen; veroordeelt in dat verband alle 
maatregelen om kritische media het zwijgen op te leggen en persvrijheid en pluriformiteit 
van de pers te ondermijnen, waaronder via geraffineerde praktijken die in de regel niet 
leiden tot klachten bij het Platform voor de bescherming van de journalistiek en de 
veiligheid van journalisten van de Raad van Europa; uit zijn bezorgdheid over de 
oprichting van door de overheid gecontroleerde organen die grote delen van het 
medialandschap van een land beheren en over de kaping van publieke media voor het 
dienen van partijbelangen; herinnert eraan dat wanneer media-eigendom sterk 
geconcentreerd blijft, ongeacht of het om de overheid gaat dan wel om een privépersoon, 
dit een aanzienlijk risico vormt voor de diversiteit van de informatie en de standpunten 
die in de media-inhoud aan bod komen; herinnert eraan dat vrijheid van meningsuiting en 
informatie, met inbegrip van de vrijheid van artistieke expressie, en mediavrijheid van 
fundamenteel belang zijn voor de democratie en de rechtsstaat en dringt er bij de lidstaten 
op aan de onafhankelijkheid van hun media-autoriteiten te waarborgen; herinnert eraan 
dat het recht om informatie en ideeën te verzamelen, te ontvangen en te verstrekken, 
mondeling, schriftelijk of in gedrukte vorm, in de vorm van kunst of via elke andere 
media, een onderdeel is van de vrijheid van artistieke expressie54; 

16. herinnert aan de fundamentele rol die onderzoeksjournalistiek speelt als waakhond in een 
democratische samenleving, door het publieke toezicht op politieke actoren te versterken, 
onder meer op het gebied van corruptie; veroordeelt het aanhouden en toenemen in veel 
lidstaten van geweld, bedreigingen en intimidatie ten aanzien van  journalisten, onder 

54 Arrest van het EHRM van 24 mei 1988 in de zaak Müller e.a. tegen Zwitserland, paragrafen 27 en 33; Arrest 
van het EHRM van 8 juli 1999 in de zaak Karatas tegen Turkije; Arrest van het EHRM van 22 oktober 2007 in de 
zaak Lindon, Otchakovsky-Laurens en July tegen Frankrijk.
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meer in  verband met de onthulling van informatie over schendingen van de 
grondrechten, hetgeen vaak leid tot zelfcensuur en het recht van de burgers op informatie 
ondergraaft; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor sterke en omvattende 
mechanismen ter bescherming en versterking van de vrijheid van meningsuiting en de 
mediavrijheid en ter verbetering van de bescherming van journalisten, onder meer door 
de transparantie van de eigendomsstructuur van media te garanderen, een anti-SLAPP-
richtlijn voor de hele EU vast te stellen, een permanent EU-fonds voor onafhankelijke 
media en onderzoeksjournalisten op te zetten en een snellereactiemechanisme in het leven 
te roepen voor journalisten die gevaar lopen; verzoekt de lidstaten aanvallen op 
onderzoeksjournalisten bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteit te voorkomen en te 
bestraffen;

17. benadrukt de bijzonder belangrijke rol van klokkenluiders bij het beschermen van het 
algemeen belang en het bevorderen van een cultuur van publieke verantwoording en 
integriteit, zowel in openbare als in particuliere instellingen; verzoekt de lidstaten de 
bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die 
inbreuken op het Unierecht melden, onverwijld en volledig om te zetten in het nationale 
recht om de effecten ervan te maximaliseren zodra de richtlijn van kracht wordt; moedigt 
de lidstaten ertoe aan deze maatregelen aan te vullen om klokkenluiders ook te 
beschermen in gevallen waarin zij inbreuken melden die buiten de werkingssfeer van het 
EU-recht vallen;

18. spreekt zijn bezorgdheid uit over het gevaar dat diverse vormen van propaganda en 
desinformatie inhouden voor de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van 
de media en over de negatieve gevolgen die zij kunnen hebben voor de kwaliteit van het 
politieke debat en de participatie van de burgers in democratische samenlevingen; 
verzoekt de Commissie een versterking van de mediageletterdheid te bevorderen en op 
dit gebied investeringen te doen, kwaliteitsjournalistiek actief te ondersteunen, 
gegevensbescherming te stimuleren en een transparanter online ecosysteem te creëren, 
terwijl de vrijheid en de pluriformiteit van de media worden gevrijwaard;

19. benadrukt dat politieke profilering, desinformatie en manipulatie van informatie een 
bedreiging vormen voor de democratische waarden van de EU; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lessen en opleidingen op 
het gebied van kritisch denken, om ervoor te zorgen dat burgers hun eigen mening 
kunnen vormen om deze risico’s aan te pakken;

20. benadrukt dat rechtshandhavingsfunctionarissen bij de uitoefening van hun taken de 
menselijke waardigheid moeten eerbiedigen en beschermen en de mensenrechten voor 
iedereen moeten handhaven; benadrukt dat de belangrijkste taak van de politiediensten is 
de veiligheid van de burgers te garanderen en ervoor te zorgen dat protesten vreedzaam 
verlopen; veroordeelt het gewelddadige en onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens vreedzame demonstraties; verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat elk gebruik van geweld door de rechtshandhavingsinstanties altijd 
rechtmatig, evenredig en noodzakelijk is en dient als laatste redmiddel, en dat hierbij het 
menselijk leven en de lichamelijke integriteit worden beschermd; verzoekt de bevoegde 
nationale autoriteiten in gevallen waarin het gebruik van buitensporig geweld wordt 
vermoed of waarin wordt beweerd dat buitensporig geweld is gepleegd, te zorgen voor 
een transparant, onpartijdig, onafhankelijk en effectief onderzoek en straffeloosheid te 
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voorkomen; herinnert eraan dat wethandhavingsinstanties altijd verantwoording moeten 
afleggen over de uitvoering van hun taken en hun naleving van de toepasselijke wettelijke 
en operationele kaders;

21. veroordeelt met klem het feit dat de vrijheid van vergadering steeds meer wordt 
ingeperkt, inclusief tijdens verkiezingsperioden; verzoekt de lidstaten geen wetten goed te 
keuren die de vrijheid van vergadering inperken en spoort de EU en haar lidstaten ertoe 
aan bijkomende stappen te ondernemen om de vrijheid van vergadering, als grondrecht en 
als basisprincipe van de democratische processen, te waarborgen en te beschermen; 
verzoekt de Commissie een actieve rol te spelen bij het bevorderen van deze rechten 
overeenkomstig de internationaal geldende normen voor mensenrechten;

22. herinnert aan de essentiële rol die het maatschappelijk middenveld op lokaal, regionaal, 
nationaal, EU- en internationaal niveau speelt bij het vertegenwoordigen van de belangen 
van de burgers; het versterken van de stem van minderheden die niet naar behoren 
vertegenwoordigd zijn; en bij het verdedigen en bevorderen van de in artikel 2 VEU 
verankerde beginselen; benadrukt dat een bevorderlijk klimaat moet worden 
gegarandeerd voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waarin zij kunnen 
werken zonder te worden aangevallen en zonder onnodige of willekeurige beperkingen;

23. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat er in een aantal lidstaten steeds minder ruimte 
is voor een onafhankelijk maatschappelijk middenveld, in het bijzonder voor 
vrouwenrechtenorganisaties, LGBTI-organisaties en mensenrechtenverdedigers, 
bijvoorbeeld in de vorm van onredelijke administratieve belemmeringen, verlaging van 
de financiële steun voor pleitbezorging en beperkingen van de vrijheid van vergadering 
en organisatie; veroordeelt de beperkingen van de toegang tot financiering voor 
organisaties van het maatschappelijk middenveld, die in sommige lidstaten 
systematischer worden toegepast in de vorm van wets- en beleidswijzigingen en die 
ernstige gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de rechtspositie van deze 
organisaties; verzoekt de Commissie en de Raad de EU-steun op te trekken voor 
organisaties van het maatschappelijk middenveld die de waarden van artikel 2 VWEU 
verdedigen in de Europese Unie, via het programma Rechten en waarden, waaraan 
aanzienlijke financiering moet worden toegewezen, zoals gevraagd door het Europees 
Parlement; 

24. hamert erop dat regelmatige, omvattende monitoring en analyses van cruciaal belang zijn 
om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee het maatschappelijk middenveld in heel 
Europa wordt geconfronteerd; verzoekt de Commissie in toekomstige jaarlijkse verslagen 
over de rechtsstaat relevante indicatoren op te nemen met betrekking tot de ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
vergadering, een actieplan voor te stellen om het maatschappelijk middenveld te 
bevorderen en te beschermen, onder meer door richtsnoeren goed te keuren voor de 
bescherming van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de vrijheid 
van vreedzame vergadering en de bescherming van mensenrechtenverdedigers die risico 
lopen, en een noodfonds op te richten om hen te beschermen; is ingenomen met het 
voorstel voor een herziening van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 
15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en benadrukt dat het mandaat ervan na een grondige effectbeoordeling moet 
worden versterkt en uitgebreid; moedigt de Commissie, de Raad en het Europees 
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Parlement ertoe aan om bij de beleidsvorming systematisch gebruik te maken van de door 
het FRA geproduceerde gegevens;

25. erkent de ernstige problemen die binnen overwegend eurosceptische gemeenschappen 
kunnen ontstaan, met name in verband met gewelddadige politieke opvattingen, en dringt 
er bij de EU en de lidstaten op aan de actieve deelname van EU-burgers aan 
EU-aangelegenheden aan te moedigen, in het bijzonder onder jongeren, zodat zij hun 
mening kunnen uiten langs democratische kanalen;

26. benadrukt de belangrijke rol die burgerschapsonderwijs en interculturele dialoog spelen 
om EU-burgers beter inzicht te bieden in hun politieke participatie; moedigt aan dat 
EU-burgers worden onderwezen over hun rechten;

27. merkt op dat nieuwe technieken voor het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens met het oog op het voorspellen en manipuleren van gedrag steeds meer 
gevolgen hebben voor de grondrechten van miljarden mensen in de EU en wereldwijd, in 
het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht op 
gegevensbescherming, het recht op informatie en het recht op mediavrijheid en 
pluriformiteit van de media; dringt er in dit verband bij particuliere actoren en bevoegde 
autoriteiten op aan te zorgen voor de volledige toepassing van de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming en privacy, en ervoor te zorgen dat personen begrijpen wanneer en 
hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden, en hoe zij 
bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van gegevens en klachten kunnen indienen, 
teneinde hun recht op bescherming van persoonsgegevens en privacy te beschermen;

28. verzoekt de Commissie inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten waarvan de 
wetgeving ter uitvoering van de ongeldig verklaarde richtlijn gegevensbewaring niet is 
ingetrokken om ze in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het 
HvJ-EU55; 

29. onderstreept de potentiële gevaren voor de grondrechten en de veiligheid als gevolg van 
het gebruik van nieuwe technologieën, in het bijzonder systemen voor kunstmatige 
intelligentie (AI), met inbegrip van de risico’s in verband met het recht op bescherming 
van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, bio-ethische bezwaren met 
betrekking tot het gebruik van AI in de gezondheidszorg en potentiële rechtstreekse en 
onrechtstreekse discriminatie en vooroordelen, waardoor vooringenomenheid en 
marginalisering, alsmede de verspreiding van desinformatie kunnen worden verergerd; 
wijst erop dat vooroordelen in datasets en bij het ontwerp en de werking van deze 
systemen kunnen leiden tot vertekende resultaten, met name wanneer zij worden gebruikt 
door rechtshandhavingsinstanties, hetgeen ertoe kan leiden dat deze systemen de 
bestaande maatschappelijke, persoonlijke en andere vooroordelen reproduceren en kan 
leiden tot discriminatie op grond van sociale, economische, etnische of raciale factoren, 
dan wel factoren in verband met seksuele geaardheid, gender, handicap of andere 
factoren; benadrukt dat bijkomende waarborgen nodig zijn om privacy- en 
gegevensbescherming te waarborgen in het licht van de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, en dat rekening moet worden gehouden met eventuele gevolgen voor de 
grondrechten; verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten de digitale kloof die aan het 

55 Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige, en gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 – Digital 
Rights Ireland.
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ontstaan is, met name op het gebied van openbaar bestuur en overheidsdiensten, aan te 
pakken; benadrukt dat ouderen samen met sociaal-economisch achtergestelden behoren 
tot de groepen die het zwaarst door de digitale kloof getroffen worden; wijst erop dat de 
aanpak van AI mensgericht moet zijn en dat hierbij gegarandeerd moet worden dat de 
menselijke waarden centraal staan in de manier waarop AI-systemen worden ontwikkeld, 
ingevoerd, gebruikt en bewaakt, door te waarborgen dat de in de Verdragen en in het 
Handvest vastgestelde grondrechten worden geëerbiedigd; verzoekt de Commissie 
wetgevingsvoorstellen te doen voor een gecoördineerde Europese aanpak van AI, op 
basis van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI die zijn opgesteld door de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie van de Commissie;

30. is ingenomen met initiatieven en acties om de veiligheidssamenwerking tussen de 
lidstaten te versterken en een doeltreffende EU-reactie op terrorisme en bedreigingen van 
de veiligheid in de Europese Unie vast te stellen; verzoekt de lidstaten met klem volledig 
met elkaar samen te werken en de informatie-uitwisseling, onderling en met de EU-
agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, te verbeteren; benadrukt 
dat het van belang is bij de strijd tegen het terrorisme de grondrechten te eerbiedigen; 
onderstreept dat de toezichtmechanismen op het gebied van de inlichtingendiensten 
moeten stroken met het Handvest en het EVRM; verzoekt de instellingen in kwestie 
waarborgen in te voeren om te voorkomen dat personen na de feiten ook nog eens 
slachtoffer worden van vernedering en aanvallen op hun imago vanuit maatschappelijke 
sectoren die gerelateerd zijn aan de aanvaller;

Grondrechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten uitvoering te geven aan de aanbeveling van de 
commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa van juni 2019 getiteld 
“Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in 
the Mediterranean”; herhaalt dat veilige en legale routes voor migratie de beste manier 
zijn om te voorkomen dat levens verloren gaan; dringt er bij de lidstaten op aan de 
hervestigingsmaatregelen te intensiveren, humanitaire corridors naar de EU in te voeren 
en de mogelijkheid in te voeren om humanitaire visa voor asielzoekers aan te vragen;

32. is ernstig bezorgd over de aanhoudende meldingen van gewelddadige refoulement door 
rechtshandhavingsfunctionarissen in sommige lidstaten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zaak te onderzoeken en doeltreffende maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat dergelijke beleidsmaatregelen en praktijken worden afgeschaft, onder meer 
door te zorgen voor onafhankelijk toezicht op grenscontroleactiviteiten door bestaande 
nationale mensenrechteninstellingen (ombudsinstanties, nationale 
mensenrechteninstellingen, nationale preventiemechanismen), ondersteund door 
EU-organen en internationale organen (commissaris voor de mensenrechten van de Raad 
van Europa, Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandelingen of bestraffingen, Europese Commissie tegen Racisme en 
Onverdraagzaamheid, FRA), en ervoor te zorgen dat EU-financiering niet wordt gebruikt 
om schendingen van de grondrechten te plegen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het internationale en het EU-recht, alsook het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, te eerbiedigen en een ruim kader te bieden om ordelijke migratie 
mogelijk te maken en te voorkomen dat migranten gedwongen worden illegale 
migratiekanalen te gebruiken;
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33. veroordeelt het feit dat sommige lidstaten wetten, beleid en praktijken hebben vastgesteld 
die de effectieve bescherming van de mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten op het land en op zee ondermijnen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de mensenrechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen en het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid centraal te stellen in hun migratie- en asielbeleid; uit zijn 
ernstige bezorgdheid over de humanitaire situatie in de hotspots; verzoekt de Commissie 
snel een oplossing voor te stellen om de flagrante mensenrechtenschendingen in 
opvangcentra voor vluchtelingen en migranten op Europese bodem te remediëren;

34. benadrukt dat het redden van levens een wettelijke verplichting is uit hoofde van het 
internationaal recht en het EU-recht; veroordeelt de intimidatie, arrestaties en 
strafprocedures die in sommige lidstaten tegen maatschappelijke organisaties en 
individuen zijn ingeleid voor het verlenen van humanitaire bijstand aan migranten wier 
leven in gevaar is; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat humanitaire hulpacties niet 
strafbaar worden gesteld, overeenkomstig het VN-protocol inzake mensensmokkel;

35. benadrukt dat migranten zonder papieren ten volle hun essentiële grondrechten moeten 
kunnen genieten, ongeacht hun juridische of administratieve status; herinnert eraan dat 
vrouwen en kinderen zich gedwongen kunnen zien om seksuele activiteiten te verrichten 
in ruil voor bescherming of essentiële ondersteuning om te overleven, en dat dit vaak het 
gevolg is van lacunes in de bijstand, tekortkomingen van registratiesystemen en een 
gebrek aan naleving van het beginsel van het belang van het kind, scheiding van de 
familie of het gebrek aan veilige en wettelijke manieren om de EU binnen te komen; 

36. wijst erop dat één op de drie asielzoekers een kind is en daardoor bijzonder kwetsbaar; 
verzoekt de Unie en de lidstaten meer inspanningen te leveren om te voorkomen dat niet-
begeleide minderjarigen het slachtoffer worden van mensenhandel en seksuele uitbuiting; 

37. herhaalt dat detentie van kinderen in het kader van immigratie overeenkomstig de 
Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten nooit in het belang van het 
kind is; verzoekt de EU en de lidstaten meer maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de detentie van kinderen, in het bijzonder in de context van migratie binnen de 
EU, en om alternatieven voor detentie uit te werken die gebaseerd zijn op de 
gemeenschap, alsmede prioriteit te geven aan integratie, onderwijs en psychologische 
ondersteuning; benadrukt dat een niet-begeleid kind bovenal een kind is dat mogelijk 
gevaar loopt, en dat kinderbescherming en niet het migratiebeleid het leidende beginsel 
moet zijn voor de Europese Unie en de lidstaten om met deze kinderen om te gaan, 
teneinde het essentiële beginsel te eerbiedigen van het belang van het kind;

Rechtsstaat en corruptiebestrijding

38. herhaalt dat corruptie een ernstige bedreiging voor de democratie, de rechtsstaat en de 
gelijke behandeling van alle burgers vormt; wijst op het verband tussen corruptie en 
schendingen van de grondrechten op een aantal gebieden, zoals de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht, de mediavrijheid en de vrijheid van meningsuiting van journalisten 
en klokkenluiders, detentiecentra, toegang tot sociale rechten of mensenhandel56; 

39. dringt er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan om corruptie resoluut te bestrijden 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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en effectieve instrumenten te ontwikkelen voor de preventie, bestrijding en bestraffing 
van corruptie en voor de strijd tegen fraude, alsmede voor periodieke controle op de 
besteding van publieke middelen; dringt er bij de Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten onmiddellijk te hervatten; verzoekt alle lidstaten 
uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Greco;

40. benadrukt het feit dat georganiseerde misdaad in de eerste plaats mogelijk wordt gemaakt 
door corruptie; veroordeelt krachtig de toename van mensenhandel en dringt er bij de 
lidstaten en de EU-instellingen op aan de samenwerking te intensiveren en hun strijd 
tegen de georganiseerde misdaad op te voeren;

41. bevestigt nogmaals zijn steun voor de snelle oprichting van een efficiënt, onafhankelijk 
en volledig operationeel Europees Openbaar Ministerie (EOM) om de bestrijding van 
fraude in de Europese Unie te versterken; 

42. onderstreept dat de rechtsstaat een hoeksteen is van de democratie, de scheiding van de 
machten in stand houdt, verantwoordingsplicht garandeert, bijdraagt aan het vertrouwen 
in overheidsinstellingen en de beginselen van legaliteit, rechtszekerheid, verbod op 
willekeur van de uitvoerende macht, rechterlijke onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
gelijkheid voor de wet waarborgt; benadrukt dat de rechtsstaat en in het bijzonder 
rechterlijke onafhankelijkheid van kritiek belang zijn opdat burgers hun grondrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten; wijst erop dat volgens artikel 47 van het 
Handvest het grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte de toegang tot een 
onafhankelijk gerecht vereist; benadrukt dat politieke beïnvloeding of controle van de 
rechterlijke macht en soortgelijke belemmeringen voor de onafhankelijkheid van 
individuele rechters er vaak toe hebben geleid dat de rechterlijke macht zijn rol als 
onafhankelijke controle op het willekeurige gebruik van de macht door de uitvoerende en 
wetgevende tak van de overheid niet kan vervullen; veroordeelt het gebruik van het 
gerechtelijke apparaat voor politieke doeleinden, om politiek andersdenkenden te 
beschadigen, te delegitimeren en het zwijgen op te leggen;

43. herinnert aan het intrinsieke verband tussen de rechtsstaat en de grondrechten en de 
noodzaak om het bewustzijn van de in artikel 2 VEU en het Handvest verankerde 
waarden te vergroten door informatie te verstrekken over de rechten van de burgers;

44. veroordeelt met klem de inspanningen van de regering in sommige lidstaten om de 
scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verzwakken; 
is met name ernstig bezorgd over de besluiten die het primaat van het Europees recht op 
de helling zetten en verzoekt de Commissie alle beschikbare middelen in te zetten om 
actie tegen deze aanval te ondernemen;

45. verzoekt de Commissie in het kader van haar aangekondigde herzieningscyclus van de 
rechtsstaat alle schendingen van artikel 2 VEU tijdig aan te pakken, in het bijzonder 
degene die betrekking hebben op de grondrechten; herhaalt dat er dringend een 
EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten nodig is, zoals 
voorgesteld door het Parlement, met inbegrip van een jaarlijkse, op feiten gebaseerde, 
niet-discriminerende evaluatie waarin voor alle lidstaten wordt nagegaan of zij 
artikel 2 VEU naleven; benadrukt dat schendingen van artikel 2 VEU het wederzijdse 
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vertrouwen tussen de lidstaten ondermijnen en grensoverschrijdende justitiële 
samenwerking onhoudbaar maken;

46. betreurt het feit dat bij de lopende procedures uit hoofde van artikel 7 in de Raad geen 
vooruitgang wordt geboekt, ondanks verslagen en verklaringen van de Commissie, de 
VN, de OVSE en de Raad van Europa waaruit blijkt dat de situatie in de betrokken 
lidstaten is verslechterd; verzoekt de Raad bij zijn hoorzittingen over de procedure van 
artikel 7, lid 1, rekening te houden met de situatie van de grondrechten, de democratie en 
de rechtsstaat; herinnert eraan dat het Europees Parlement niet buiten deze lopende 
hoorzittingen mag worden gehouden;

47. roept de Commissie en de Raad op ten volle gebruik te maken van alle instrumenten 
waarover zij beschikken om risico’s in verband met ernstige schendingen van de 
rechtsstaat aan te pakken en vorderingen te maken met de lopende procedures uit hoofde 
van artikel 7; wijst erop dat het ondoeltreffende optreden van de EU om de grondrechten 
te beschermen het gehele EU-recht en de daarop gebaseerde rechten van de burgers in 
gevaar brengt en de geloofwaardigheid van de EU aantast; 

Omstandigheden in gevangenissen

48. is verontrust door de slechte omstandigheden in gevangenissen in bepaalde lidstaten. 
spoort de lidstaten aan de detentieregels die voortkomen uit het internationale recht en de 
normen van de Raad van Europa te eerbiedigen; herinnert eraan dat voorhechtenis 
bedoeld is als uitzonderingsmaatregel, alleen te gebruiken in gevallen waar dat absoluut 
noodzakelijk is, op proportionele wijze en voor zo kort mogelijke tijd, en betreurt het 
aanhoudende gebruik van voorhechtenis in plaats van alternatieve maatregelen waarbij 
geen sprake is van vrijheidsberoving; herinnert eraan dat kwetsbare groepen gevangenen 
zoals vrouwen, jongeren, etnische minderheden, LGBTI-gevangenen, gevangenen die 
geestelijke gezondheidszorg nodig hebben of ernstig zieke gevangenen, bijzondere 
behoeften hebben, waarmee rekening moet worden gehouden; verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke EU-normen vast te stellen inzake de omstandigheden in 
gevangenissen om de rechten van gevangenen te beschermen en detentienormen in de EU 
te bevorderen;

Toetreding van de EU tot het EVRM

49. herinnert aan de in artikel 6 VEU vastgelegde verplichting om toe te treden tot het 
EVRM; verzoekt de Commissie de nodige stappen te ondernemen om de juridische 
belemmeringen te verwijderen die de afronding van het toetredingsproces in de weg 
staan, en een nieuwe ontwerpovereenkomst voor de toetreding van de EU tot het EVRM 
in te dienen; is van mening dat de afronding bijkomende waarborgen zal bieden voor de 
bescherming van de grondrechten van burgers en ingezetenen van de EU, alsmede een 
extra mechanisme om de mensenrechten te handhaven, namelijk de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen bij het EHRM met betrekking tot een schending van de mensenrechten 
als gevolg van een handeling van een EU-instelling of een lidstaat bij de 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, als deze binnen het toepassingsgebied van het 
EVRM valt;

50. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-
2019
(2019/2199(INI))

Rapporteur voor advies: Antonio Tajani

SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat "menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen 
die tot een minderheid behoren" de waarden zijn waarop de EU stoelt, zoals bepaald in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); benadrukt het feit dat er 
geen hiërarchie is van de waarden van de Unie en dat de EU moet zorgen voor de 
bescherming van haar waarden als geheel, omdat de ene niet kan bestaan zonder de 
andere;

2. meent dat de conclusies en adviezen van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) en de rechtspraak van het Hof van Justitie een goede basis vormen 
voor de interpretatie van artikel 2 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en de reikwijdte van de rechten die zijn neergelegd in het Handvest van 
de grondrechten;

3. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten wordt bepaald 
dat de lidstaten “de rechten [eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] en (...) de 
toepassing ervan [bevorderen]”; betreurt het feit dat sommige lidstaten volgens het FRA 
blijkbaar onvoldoende inspanningen leveren om de bekendheid met de bepalingen van 
het Handvest of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen te bevorderen; onderstreept 
het feit dat een betere bevordering van het Handvest nodig is om de bepalingen ervan 
effectiever te maken en misschien het gebruik ervan aan te moedigen door nationale 
wetgevers en magistraten als positieve bron van interpretatie, ook in gevallen die niet 
noodzakelijk vallen in het toepassingsgebied van de EU-wetgeving;

4. overwegende dat de Europese Unie berust op de waarden van eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
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van de mensenrechten; benadrukt het feit dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat deze 
waarden zowel op het niveau van de Unie als op het niveau van de lidstaten volledig 
worden geëerbiedigd, versterkt en bevorderd; herinnert eraan dat de mensenrechten 
universeel en ondeelbaar zijn;

5. benadrukt het feit dat het belangrijk is erop toe te zien dat het Handvest van de 
grondrechten gedurende het hele wetgevingsproces volledig wordt nageleefd; vestigt de 
aandacht op het feit dat het belangrijk is in effectbeoordelingen een analyse op te nemen 
van het effect op de grondrechten; herinnert eraan dat een doeltreffende en nauwkeurige 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving essentieel is voor de bescherming van de 
waarden van de EU en wijst erop dat de geloofwaardigheid van de EU als geheel 
afhangt van de bescherming van deze waarden; wijst erop dat de nationale regeringen 
ook het publieke bewustzijn zullen moeten vergroten om ervoor te zorgen dat de EU-
burgers volledig op de hoogte zijn van hun rechten en weten hoe zij kunnen optreden als 
deze rechten worden geschonden;

6. verzoekt de lidstaten empirisch onderbouwde initiatieven te starten en 
beleidsmaatregelen te nemen om de bekendheid met het Handvest en de 
tenuitvoerlegging ervan op nationaal niveau te bevorderen; verzoekt de lidstaten een 
toetsing aan artikel 51 uit te voeren, om in een vroeg stadium te beoordelen of een 
rechtszaak of wetgevingsdossier vragen doet rijzen in het kader van het Handvest; is 
van mening dat het FRA-handboek over de toepasselijkheid van het Handvest in dit 
verband als inspiratiebron kan dienen; 

7. wijst op de behoefte aan meer uitwisseling van informatie over de ervaringen die zijn 
opgedaan met en de benaderingen die worden gevolgd bij het gebruik van het Handvest, 
tussen rechters, verenigingen van advocaten en overheidsdiensten in de lidstaten, 
alsmede over de nationale grenzen heen, onder meer door in voorkomend geval gebruik 
te maken van de bestaande financieringsmogelijkheden, zoals degene waarin voorzien is 
in het programma Justitie, en op het feit dat gezorgd moet worden voor gerichte 
opleidingsprogramma’s voor beoefenaars van juridische beroepen;

8. steunt krachtig een snelle hervatting van de onderhandelingen over de toetreding van de 
Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, 
naar aanleiding van advies 2/13 van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18 
december 20141; wijst er nogmaals op dat het belangrijk is het toetredingsproces te 
versnellen, om de bescherming van de grondrechten in de Unie te versterken en de 
positie ervan in de debatten over de rechtsstaat te versterken, en het Parlement 
voortdurend op de hoogte te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU; is 
tevreden met het feit dat voor de volgende maanden al twee onderhandelingssessies 
geprogrammeerd zijn met de Raad van Europa2 en verzoekt de Commissie bij de 
bevoegde commissies van het Parlement verslag uit te brengen tijdens de politiek 
belangrijke momenten van de onderhandelingen;

9. vraagt de vaststelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 

1 ECLI:EU:C:2014:2454.
2 Brief van commissaris Jourová van 11 februari 2020.
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grondrechten op basis van zijn eerdere resoluties3, zonder dat een hiërarchie van 
waarden wordt gecreëerd en waarbij ervoor wordt gezorgd dat niet alleen de rechtsstaat, 
maar ook andere waarden van de Unie, inclusief een breder scala van grondrechten, 
naar behoren worden beoordeeld;

10. onderstreept het feit dat een onafhankelijke rechterlijke macht de hoeksteen van de 
rechtsstaat en van het recht op effectieve rechtsbescherming is4; doet de aanbeveling dat 
wordt afgestapt van de bestaande aanpak om zaken in verband met de rechtsstaat in 
afzonderlijke landen aan te pakken volgens een ad-hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze; verzoekt de lidstaten steeds paraat te zijn om de rechtsstaat te 
verdedigen; moedigt de totstandbrenging aan van een gedeelde cultuur van de 
rechtsstaat in de 27 lidstaten en de instellingen van de Unie door gebruik te maken van 
gemeenschappelijke definities, normen en benchmarks, zodat het begrip "rechtsstaat" 
wordt gedefinieerd en een manier wordt gevonden om de behoorlijke werking ervan te 
controleren; wijst erop dat het beginsel van de rechtsstaat niet alleen van toepassing is 
op de kwaliteit van de wetgevingsprocessen, maar ook op de feitelijke en niet-
discriminerende toepassing van reeds bestaande wetgeving; is voorts van mening dat 
regelmatige beoordelingen door onafhankelijke deskundigen nuttig zouden zijn, omdat 
zij de Commissie in staat zouden stellen op coherentere wijze te beslissen of 
inbreukprocedures moeten worden ingeleid;

11. benadrukt het feit dat er andere internationale instrumenten bestaan om bijkomende 
waarborgen te bieden met betrekking tot de bescherming van de grondrechten van 
burgers en ingezetenen van de Unie, zoals het Verdrag van Istanboel en het Europees 
Sociaal Handvest; dringt er bij de Raad op aan de ratificatie van het Verdrag van 
Istanboel door de EU af te sluiten en verzoekt de Commissie de nodige stappen te 
ondernemen voor de toetreding van de EU tot het Europees Sociaal Handvest;

12. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is de mensenrechten en de rechten van het kind 
in alle lidstaten te versterken en is van mening dat de lidstaten aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor alle schendingen van deze rechten die op hun grondgebied zijn 
vastgesteld;

13. herhaalt dat in het kader van de komende conferentie over de toekomst van Europa een 
niet-definitieve lijst kan worden opgesteld van vooraf vastgestelde beleidsprioriteiten, 
zoals Europese waarden en fundamentele rechten en vrijheden5; is tevreden met het feit 
dat de bescherming van Europese waarden en in het bijzonder de fundamentele rechten 
en vrijheden van de burgers van de Unie behoort tot de zes politieke prioriteiten van de 
Commissie en is opgenomen in de strategische agenda van de Europese Raad voor de 
periode 2019-2024, omdat dit zonder enige twijfel een discussiethema is dat de burgers 

3 Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de 
instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (PB C 215 van 19.6.2018, 
blz. 162); resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over de noodzaak van een omvattend 
EU‑mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten (P8_TA(2018)0456).
4 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU en artikel 47 van het Handvest.
5 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over het standpunt van het Europees Parlement over 
de conferentie over de toekomst van Europa, Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, paragraaf 7.
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na aan het hart ligt. acht het belangrijk dat de vaststelling van nieuwe mechanismen 
voor de bescherming van de Europese waarden, met inbegrip van de fundamentele 
rechten en vrijheden, alsmede de sanctiemechanismen van artikel 7, lid 3, VEU tijdens 
de conferentie worden besproken;

14. herhaalt dat maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat bij de besluitvorming over 
de toekomst van Europa rekening wordt gehouden met de stem van de EU-burgers en 
dat een waarachtige, open, inclusieve en democratische raadpleging moet worden 
gehouden waarmee alle burgers in alle regio’s en steden van de Unie worden bereikt; 
wijst erop dat de EU na de conferentie rechtstreeks met haar burgers in gesprek moet 
blijven, met het oog op de totstandbrenging van een permanent mechanisme voor 
dialoog;

15. stelt voor dat de conferentie over de toekomst van Europa overweegt het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bevoegd te verklaren voor alle aspecten van het EU-recht, 
overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten;

16. herinnert eraan dat het voorstel voor een verordening inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten het mogelijk zou maken sancties in te voeren voor lidstaten 
waar de schending van de rechtsstaat schadelijk is voor de correcte uitvoering van de 
EU-begroting en voor de financiële belangen van de EU; wijst echter op het feit dat het 
EU-Verdrag moet worden gewĳzigd om de algemene sanctiemechanismen van artikel 
7, lid 3, te versterken;

17. onderstreept de noodzaak om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat in alle lidstaten op een 
doeltreffende en samenhangende wijze wordt beschermd en dat schending van de 
grondrechten wordt voorkomen; erkent dat de rechtsstaat een fundamentele rol speelt in 
het voorkomen van schendingen van de grondrechten; brengt in herinnering dat de 
grondrechten een essentieel onderdeel vormen van de EU-waarden en dat in artikel 7 
VEU een mechanisme is opgenomen om te reageren op een ernstige en voortdurende 
schending, of het evidente risico van een ernstige schending, door een lidstaat van de 
waarden zoals bedoeld in artikel 2 VEU; benadrukt dat artikel 7 op uniforme wijze moet 
worden toegepast op alle lidstaten om te zorgen voor gelijke behandeling;

18. herinnert er echter aan dat de grootste belemmering voor de toepassing van artikel 7, lid 
2, VEU, als laatste redmiddel voor de bescherming van de waarden van de Unie, de 
vereiste is van eenparigheid van stemmen in de Raad; merkt op dat een zo hoge drempel 
bijzonder moeilijk te bereiken is in een orgaan waar politieke overwegingen een 
prominente rol spelen, zodat dit mechanisme nog niet daadwerkelijk is gebruikt;

19. stelt voor dat eerbiediging van de rechtsstaat als een van de criteria voor toetreding van 
nieuwe lidstaten niet alleen een voorwaarde voor toetreding is, maar een bindend en 
afdwingbaar criterium om toe te zien op de naleving door de lidstaten van deze criteria 
gedurende hun EU-lidmaatschap6;

6 Resolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2019 over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader, Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0079, 
paragraaf 10.
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20. benadrukt het feit dat de EU systematischer gebruik moet maken van de specifieke 
bepalingen in de Verdragen die de bescherming van de grondrechten kunnen versterken; 
roept er in dit verband toe op zo spoedig mogelijk de bepalingen in werking te stellen 
van artikel 83, lid 1, VWEU, om gendergerelateerd geweld op te nemen in de catalogus 
van door de EU erkende misdrijven;

21. is ingenomen met het feit dat de Commissie in haar werkprogramma voor 2020 een 
nieuwe strategie heeft aangekondigd voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de 
grondrechten; verwacht dat de aandacht vooral uitgaat naar bewustmaking op nationaal 
niveau;

22. is zich bewust van het feit dat de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie 
gevolgen zal hebben voor de rechten van burgers als bedoeld in het tweede deel van het 
VWEU en titel V van het Handvest van de grondrechten; benadrukt het feit dat het goed 
zou zijn indien het Europees Parlement en het parlement van het VK gezamenlijk 
toezicht zouden uitoefenen op de uitvoering en toepassing van het 
terugtrekkingsakkoord, en zou het toejuichen indien hiertoe gezamenlijke structuren in 
het leven zouden worden geroepen7; is verheugd over het feit dat de Commissie in de 
eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord jaarlijks verslag 
moet uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering en 
toepassing van het akkoord, met name wat deel 2 (rechten van de burgers) betreft; 
verwacht van de Commissie dat ze ook na deze termijn verslag over deel 2 van het 
akkoord blijft uitbrengen.

7 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over de uitvoering van en het toezicht op de rechten 
van de burgers in het terugtrekkingsakkoord. Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006, paragraaf 22.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Rapporteur voor advies: Yana Toom

SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat het belangrijk is dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: het “Handvest”) – een handeling van primair EU-recht1 – op nationaal niveau door 
de lidstaten en door de nationale rechtbanken wordt gebruikt en dat het wordt opgenomen in 
wetgevingsprocedures bij de tenuitvoerlegging van het EU-recht, en betreurt de ongelijke 
toepassing door de lidstaten van de bepalingen ervan, met name artikel 51, hetgeen het 
Europese project zou kunnen verzwakken en de kwaliteit van de democratie in de Europese 
Unie zou kunnen ondermijnen; dringt er de Commissie op aan te waarborgen dat het 
Handvest wordt gehandhaafd en geëerbiedigd en dat daarbij wordt gebruikgemaakt van alle 
wettelijke instrumenten waarin is voorzien; herinnert eraan dat de verwachtingen van de 
EU-burgers ten aanzien van de bescherming van hun grondrechten verder reiken dan het 
toepassingsgebied van het Handvest, zoals blijkt uit verzoekschriften; is van mening dat het 
Handvest beter gepromoot moet worden, bijvoorbeeld door middel van gerichte campagnes 
in de lidstaten en op internationaal niveau, teneinde de bepalingen ervan doeltreffender te 
maken en het te bevorderen als een positieve bron van interpretatie, zelfs in gevallen die 
niet binnen het toepassingsgebied van het EU-recht vallen; spoort in dezelfde geest de 
nationale parlementen aan om bij de opstelling van hun wetgeving de hoogste normen van 
bescherming van de grondrechten te waarborgen; is van mening dat het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in dit verband waardevolle ondersteuning kan 
bieden aan de lidstaten indien het wordt geraadpleegd;

2. onderstreept de noodzaak van mogelijke verdragswijzigingen om de bescherming van 
de grondrechten die in de EU-Verdragen voor de EU-burgers is voorzien verder te 

1 Zie artikel 6 VWEU.
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versterken;

3. herinnert de Commissie aan haar institutionele plicht om klachten van burgers over 
mogelijke schendingen van de grondrechten in de lidstaten te onderzoeken;

4. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op te waarborgen dat EU-burgers en -
ingezetenen worden geïnformeerd over hun recht om verzoekschriften in te dienen bij 
het Europees Parlement en hun recht om zich tot de Ombudsman te wenden om hun 
rechten te doen gelden en schendingen te melden, zoals vastgelegd in artikel 44 van het 
Handvest en artikel 227 van het VWEU;

5. wijst op de noodzaak om de rol van verzoekschriften te verbeteren door middel van een 
dialoog en interactie met EU-burgers over gevallen van wanbeheer door de instellingen, 
organen en instanties van de Europese Unie; herinnert eraan dat verzoekschriften 
gewoonlijk de eerste indicator zijn van schendingen van de grondrechten in de lidstaten;

6. is van mening dat de strijd van de EU tegen racisme, xenofobie en andere vormen van 
onverdraagzaamheid moet beginnen met duidelijke communicatie en officiële 
uitwisselingen van juiste informatie; is van mening dat haatzaaiende uitlatingen en 
xenofobie geen plaats mogen hebben in het sociale leven, met inbegrip van 
sportevenementen, en maakt zich met name zorgen over personen die tot een kwetsbare 
groep behoren, aangezien zij vaak het doelwit zijn; dringt er bij de Commissie op aan 
om systematisch gegevens op dit gebied te verzamelen om doeltreffende, op bewijzen 
gebaseerde juridische en beleidsmaatregelen te kunnen ontwikkelen; merkt met 
bezorgdheid op dat een aantal lidstaten het Kaderbesluit van de Raad van 
28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht2 en de minimumnormen 
daarvan inzake de strafbare feiten van het ontkennen, vergoelijken of verregaand 
bagatelliseren van bepaalde misdrijven niet volledig of niet correct ten uitvoer heeft 
gelegd; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat vermeende haatzaaiende uitlatingen 
en haatmisdrijven doeltreffend worden geïdentificeerd en aangepakt in 
overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving;

7. verzoekt de Commissie snel een oplossing voor te stellen om de flagrante schendingen 
van de mensenrechten van vluchtelingen en migranten in opvangcentra op Europese 
bodem te remediëren;

8. benadrukt dat een onafhankelijke rechterlijke macht, toegang tot de rechter, vrijheid van 
meningsuiting, het recht op toegang tot en het ontvangen en delen van informatie, en 
pluralisme in de media cruciale onderdelen van de rechtsstaat zijn; verzoekt de Commissie 
toe te zien op de naleving van deze kernwaarden van de EU wanneer lidstaten er inbreuk op 
maken; wijst op de fundamentele rol van het onderwijs bij de ontwikkeling van het 
vermogen van mensen om berichten in de media te analyseren, en benadrukt in het 
algemeen de dringende noodzaak om doeltreffende stappen te zetten om desinformatie 
en nepnieuws te bestrijden teneinde te zorgen voor de goede werking van de media in 
een democratische samenleving; is erg bezorgd over de tekortkomingen op het gebied 
van de toegang tot de rechter, het recht van verweer en het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in sommige lidstaten, die leiden tot een 

2 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.
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verzwakking van de rechtsstaat en tot straffeloosheid en onrechtvaardigheid; dringt er 
bij de Commissie op aan een nauwkeurig mechanisme te ontwikkelen voor een 
onpartijdige en systematische beoordeling van de situatie met betrekking tot de 
rechtsstaat, de democratie en de grondrechten in alle lidstaten; stelt voor dat de 
Commissie een EU-orgaan opricht om toe te zien op de naleving van de rechtsstaat in 
de lidstaten;

9. roept de EU-instellingen en de lidstaten ertoe op om de doeltreffendheid van de 
EU-instrumenten voor justitiële samenwerking, in het bijzonder het Europees 
aanhoudingsbevel, te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van strafbare 
feiten zich bewust zijn van hun rechten en toegang hebben tot passende ondersteunende 
diensten, overeenkomstig de richtlijn slachtofferrechten3;

10. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om rechtsmechanismen op te zetten voor de 
strafbaarstelling van de verheerlijking van specifieke terroristische daden en van 
misdaden tegen de menselijkheid, aangezien dit slachtoffers vernedert en ertoe kan 
leiden dat zij opnieuw slachtoffer worden doordat hun waardigheid wordt aangetast en 
hun herstel wordt belemmerd;

11. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op de verdere tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, die als cruciaal wordt beschouwd 
voor de inspanningen om de Unie te verbeteren voor haar burgers en ingezetenen, onder 
meer door middel van wetgevingsmaatregelen, waar passend, ter waarborging van de 
sociale rechten op EU- en nationaal niveau, zoals de universele toegang tot inclusief 
onderwijs van hoge kwaliteit, levenslang leren, maatschappelijke en beroepsintegratie, 
waaronder van personen met een handicap, betere arbeidsomstandigheden en sociale 
diensten, zoals vastgesteld in de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten; 
spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan hun betrokkenheid bij en de transparantie van 
toezichtsmechanismen die gericht zijn op maatregelen voor de maatschappelijke integratie 
van personen met een handicap, zoals vastgesteld in artikel 26 van het Handvest, te 
verbeteren; herinnert eraan dat het belangrijk is alle nodige dimensies van het EU-kader 
betreffende het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te blijven 
ontwikkelen; benadrukt het belang van adequate gemeenschapsgebaseerde ondersteuning 
voor personen met een handicap, en dringt er daarom op aan de overeenkomstige 
EU-fondsen uitsluitend voor dergelijke initiatieven te gebruiken, waarbij een 
geïnstitutionaliseerde aanpak wordt vermeden;

12. roept alle EU-lidstaten die nog geen partij zijn bij het Facultatief Protocol bij het 
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ertoe op het protocol te 
ratificeren teneinde kennisgevingen van of namens personen mogelijk te maken; 
verzoekt de Raad de nodige stappen te zetten om te zorgen voor de toetreding van de 
Unie tot het Facultatief Protocol;

13. verzoekt de lidstaten het recht op onderwijs voor alle kinderen in de EU en de 
eerbiediging van het belang van het kind te waarborgen en kinderen te beschermen 
tegen elke vorm van discriminatie; wijst erop dat onderwijssystemen waarbij kinderen 

3 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en 
ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57). 
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in een taal worden ondergedompeld, het leerproces in het gedrang kunnen brengen, met 
name voor kinderen met een handicap die problemen hebben op het gebied van 
taalontwikkeling, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum;

14. wijst op de vele verzoekschriften waarin misbruik van arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur aan de kaak wordt gesteld, ook in de publieke sector; betreurt ten zeerste 
deze bestaande praktijken en is van mening dat ze in strijd zijn met de artikelen 30 en 
31 van het Handvest, respectievelijk inzake bescherming tegen ontslag en inzake 
billijke arbeidsvoorwaarden;

15. is van mening dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het grondrecht op 
gezondheidszorg, dat is verankerd in artikel 35 van het Handvest, en aan de bijzondere 
gevolgen voor personen die getroffen zijn door myalgische encefalomyelitis/chronisch 
vermoeidheidssyndroom; onderstreept dat voldoende onderzoeksfinanciering op 
EU-niveau van cruciaal belang is voor een beter begrip van de oorzaken en 
katalysatoren van myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom en 
zeldzame ziekten;

16. herinnert eraan dat op EU-niveau toegang moet worden verleend tot de 
milieurechtspijler van het Verdrag van Aarhus, teneinde te voorzien in een passend 
kader en doeltreffende mechanismen voor het maatschappelijk middenveld om zijn taak 
inzake de bescherming van het milieu verder uit te voeren, overeenkomstig de geest van 
artikel 37 van het Handvest;

17. benadrukt dat er in het licht van de ontwikkeling van nieuwe technologieën behoefte is aan 
moderne waarborgen inzake privacy en gegevensbescherming; merkt op dat naast de 
ethische implicaties van opkomende technologieën zoals artificiële (AI) en big data, 
rekening moet worden gehouden met de grondrechten van de gebruikers; is ingenomen met 
de inspanningen van de Commissie om te zorgen voor een adequaat rechtskader voor op AI 
gebaseerde technologieën; dringt er bij de Commissie op aan in het kader van de aanleg van 
5G-netwerken en de desbetreffende infrastructuur te zorgen voor een optimale bescherming 
van de rechten van de burgers, overeenkomstig de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming; verzoekt de Commissie richtsnoeren te verstrekken, met inbegrip 
van ethische normen en gemeenschappelijke regels inzake transparantie, en 
gemeenschappelijke vereisten vast te stellen voor effectbeoordelingen op het gebied van de 
grondrechten;

18. benadrukt dat er behoefte is aan aangescherpte wetgeving op EU-niveau om mensen te 
beschermen tegen strafbare feiten in verband met nieuwe technologieën die hun 
grondrechten kunnen schenden;
dringt erop aan dat gekwalificeerde maatschappelijke organisaties effectief worden 
betrokken bij het toezicht op de regels inzake gegevensbescherming, door hen in staat te 
stellen klachten over inbreuken op de gegevensbescherming in te dienen bij de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten; merkt op dat het, samen met het desbetreffende 
rechtskader, noodzakelijk is het publiek voor te lichten over nieuwe digitale 
ontwikkelingen om de effectieve bescherming van hun privacyrechten te waarborgen; 
wijst met name op de noodzaak van gerichte en innoverende initiatieven en specifieke 
richtsnoeren voor beroepsbeoefenaars, met inbegrip van gezondheidswerkers;

19. herinnert eraan dat het huidige rechtskader van de EU bescherming biedt tegen 
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discriminatie op grond van gender, ras of etnische afstamming, terwijl andere vormen 
van discriminatie alleen onder de wetgeving vallen indien zij verband houden met 
arbeid en beroep; wijst op het overweldigende bewijs van discriminatie op diverse 
gronden op gebieden als onderwijs, sociale bescherming en toegang tot goederen en 
diensten, waaronder huisvesting, en betreurt de impasse in de goedkeuring van de 
richtlijn inzake gelijke behandeling;

20. dringt er bij het FRA op aan zich in te zetten voor gelijke kansen en van de 
EU-gedragscode een verklaring te maken met bestendige principes die betrekking 
hebben op veranderende technologie en ontwikkelingspraktijken;

21. benadrukt dat gendergerelateerd geweld een ernstige en onaanvaardbare schending 
blijft; verzoekt de Raad de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zo snel mogelijk af 
te ronden, op basis van een ruime toetreding, zonder beperkingen; verzoekt ook de 
resterende lidstaten het Verdrag van Istanbul te ratificeren en om te zetten; moedigt de 
lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben omgezet, ertoe aan om dit te 
doen; is met name ingenomen met het werk dat de Groep van deskundigen inzake actie 
tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft verricht om toe te 
zien op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul; verzoekt de Commissie de 
omzettingswetgeving te evalueren, rekening houdend met de neveneffecten van 
gendergerelateerd geweld, en ervoor te zorgen dat statistische gegevens voor de hele EU 
over geweld tegen vrouwen beschikbaar zijn om beleidsmakers op EU- en nationaal 
niveau te informeren;

22. maakt zich zorgen over het aantal verzoekschriften waarin wordt gewezen op 
discriminatie jegens personen die hun grondrechten uitoefenen, met name op het gebied 
van non-discriminatie, taalrechten, rechten van minderheden en het recht op eigendom; 
herinnert eraan dat eerbiediging van diversiteit een van de grondbeginselen van de EU 
is en herinnert tevens aan de verplichting om de verscheidenheid van cultuur, 
godsdienst en taal te eerbiedigen, zoals vastgelegd in artikel 22 van het Handvest; 
benadrukt dat, om deze diversiteit te behouden, ondersteunende maatregelen moeten 
worden bevorderd, zowel op het niveau van de lidstaten als op EU-niveau; is van 
mening dat een sterkere bevordering van het gebruik van regionale en minderheidstalen 
een van de manieren is om discriminatie op grond van taal aan te pakken; benadrukt met 
name het belang van het recht op onderwijs in minderheidstalen; stelt met bezorgdheid 
vast dat sommige langdurig ingezetenen, ondanks hun reële band met de EU, beperkte 
toegang hebben tot vrij verkeer en niet beschermd worden door de rechten in verband 
met antidiscriminatie; is in dit verband ingenomen met het Europees burgerinitiatief 
inzake het Minority SafePack; verzoekt de Commissie juridische instrumenten voor te 
stellen om de voorstellen van het Minority SafePack ten uitvoer te leggen;

23. benadrukt dat de bepalingen van artikel 24 van het Handvest inzake de grondrechten 
van het kind naar behoren in acht moeten worden genomen, met name de gedachte dat 
het belang van het kind van het grootste belang moet zijn bij maatregelen van 
overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij beslissingen in verband met grensoverschrijdende 
voogdijgeschillen; herinnert in dit verband ook aan het grondrecht van het kind om te 
worden gehoord en aan het principiële recht om contact te houden met beide ouders, 
tenzij dit duidelijk in strijd is met het belang van het kind, en in hun eigen taal, ter 
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bescherming van het diverse culturele erfgoed van het kind;

24. roept op tot een gecoördineerd optreden van de EU op het gebied van Europese en 
internationale kinderbescherming; benadrukt dat de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen moet worden geïntensiveerd 
om passende en snelle oplossingen te vinden in gevallen van kinderontvoering; is van 
mening dat de EU een rol moet spelen bij de bevordering van de rechten van het kind, 
ook op internationaal niveau;

25. dringt aan op een actualisering van de bevoegdheden van de Europese Ombudsman, 
zoals voorgesteld in het recente wetgevingsvoorstel van het Europees Parlement voor 
een herziening van het statuut van de Europese Ombudsman4, ter vervollediging van de 
grondrechten die zijn verleend met de artikelen 42 en 43 van het Handvest, 
respectievelijk inzake toegang tot documenten en doorverwijzing van zaken naar de 
Ombudsman; herinnert eraan dat deze nieuwe verordening betreffende de algemene 
voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese ombudsman, zoals 
vastgesteld door het Parlement, nog niet is goedgekeurd door de Raad.

 

4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0080.



PE646.996v02-00 42/78 RR\1218727NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 7.9.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

26
4
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Jordan 
Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, 
Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, 
Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Frédérique Ries, 
Alfred Sant, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, 
Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Pernando Barrena Arza, Ádám Kósa, Marie-Pierre Vedrenne



RR\1218727NL.docx 43/78 PE646.996v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

26 +
EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

RE Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Greens/EFA Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

GUE Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

4 -
RE Andrus Ansip

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthoudingen



PE646.996v02-00 44/78 RR\1218727NL.docx

NL

19.2.2020

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
VAN DE COMMISSIE VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-
2019
(2019/2199(INI))

Namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid: Samira Rafaela (rapporteur)

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in:

Amendement 1
Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, 

Amendement 2
Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten,
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Amendement 3
Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten,

Amendement 4
Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie,

Amendement 5
Ontwerpresolutie
Visum 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag inzake de 
rechten van het kind,

Amendement 6
Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de VN-agenda 2030 en de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s), 

Amendement 7
Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 

Amendement 8
Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens,

Amendement 9

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de index voor 
gendergelijkheid van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
voor 2018 en 2019, alsmede het verslag 
van het EIGE getiteld “Beijing +25 - 
Vijfde evaluatie van de uitvoering van het 
Actieplatform van Beijing door de EU-
lidstaten”,

Amendement 10
Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU1,
______________
1 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0111.
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Amendement 11
Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Aanbeveling (EU) 2018/951 
van de Commissie betreffende normen 
voor gelijkheidsorganen,

Amendement 12
Ontwerpresolutie
Visum 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het jaarverslag 2018 van de 
Commissie over acties ter bevordering van 
de gelijkheid van LGBTI-personen,

Amendement 13
Ontwerpresolutie
Visum 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de discussienota getiteld 
“Women’s sexual and reproductive health 
and rights in Europe” (2017) van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa,

Amendement 14

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwenrechten 
mensenrechten zijn en in die 
hoedanigheid universeel, en dat 
vrouwenrechten in alle lidstaten 
geëerbiedigd en bevorderd moeten 
worden;
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Amendement 15

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er dikwijls een 
verband bestaat tussen een achteruitgang 
op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid en een verslechterende 
situatie op het gebied van democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten in ruimere 
zin; overwegende dat vrouwenrechten 
daarom in het volgend meerjarig 
financieel kader moeten worden 
opgenomen in het 
monitoringsmechanisme voor de 
rechtsstaat; overwegende dat mannen en 
vrouwen als bondgenoten een tegenwicht 
moeten bieden aan deze achteruitgang en 
dat zij vooruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en bevordering van 
vrouwenrechten gezamenlijk moeten 
ondersteunen;

Amendement 16

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
onvoldoende voortgang is geboekt op het 
gebied van de grondrechten, met inbegrip 
van vrouwenrechten, in het bijzonder op 
cruciale gebieden van institutionele 
kaders en beleidskaders voor 
gendergelijkheid; overwegende dat er de 
afgelopen jaren in bepaalde lidstaten 
sprake is geweest van een georganiseerde 
en zorgwekkende achteruitgang op het 
gebied van de rechten van vrouwen en 
van LGBTI+-personen, waarbij 
antigenderbewegingen de seksuele en 
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reproductieve gezondheid en rechten 
trachten in te perken, onder meer door 
moderne vormen van anticonceptie 
ontoegankelijk te maken, regressieve 
voorwaarden voor abortus in te voeren, 
pogingen te doen tot een algeheel verbod 
op abortus, gelijke rechten voor LGBTI+-
personen te beperken, een verbod uit te 
vaardigen op seksuele voorlichting en 
genderstudies, en door campagnes te 
bevorderen tegen het Verdrag van 
Istanbul, waarin het voorkomen van 
gendergerelateerd geweld ontkend wordt; 

Amendement 17

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld in welke vorm 
dan ook (waaronder intimidatie en geweld 
op het werk, thuis en online) een 
schending van de grondrechten is die alle 
maatschappelijke gelederen treft, 
ongeacht leeftijd, opleiding, inkomen, 
sociale status en land van herkomst of 
woonplaats, en die een groot obstakel 
vormt voor de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen;

Amendement 18
Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat vrouwen, 
met name vrouwen met een handicap, 
migrantenvrouwen, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, gekleurde 
vrouwen, Romavrouwen, oudere vrouwen, 
laagopgeleide vrouwen, vrouwen met 
gezondheidsproblemen en LGBTI+-
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vrouwen vaker te maken krijgen met 
meervoudige en intersectionele vormen 
van discriminatie;

Amendement 19
Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat wel 
11 lidstaten geen gegevens verstrekken 
over vrouwelijke slachtoffers van moord 
met voorbedachten rade door een partner 
of familielid; overwegende dat uit de 
gegevens van de overige 17 EU-lidstaten 
blijkt dat in 2016 788 vrouwen zijn 
vermoord door een partner of familielid2;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Amendement 20

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat in 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie het 
beginsel van gendermainstreaming is 
neergelegd door te stellen dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen;

Amendement 21
Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat de 
gelijkheid van mannen en vrouwen een 
fundamentele waarde van de EU is; 
overwegende dat het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie een 
grondrecht is dat is verankerd in de 
Verdragen en dat dit recht moet worden 
toegepast in de wetgeving, de praktijk, de 
jurisprudentie en het dagelijks leven;

Amendement 22
Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat artikel 13 
van het Verdrag van Amsterdam de EU 
een rechtsgrond biedt voor de bestrijding 
van discriminatie op grond van geslacht, 
ras, etnische afkomst, godsdienst of 
levensbeschouwing, een handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid;

Amendement 23
Ontwerpresolutie
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A undecies. overwegende dat de EU 
reeds een algeheel kader voor gelijke 
behandeling in werkgelegenheid en 
beroep heeft ingevoerd, waarmee zij een 
mandaat heeft om discriminatie op de 
arbeidsmarkt op grond van godsdienst of 
levensovertuiging, leeftijd, een handicap 
en seksuele geaardheid te bestrijden; 
overwegende dat soortgelijke 
antidiscriminatiemaatregelen zo spoedig 
mogelijk ook buiten de arbeidsmarkt 
moeten worden genomen;
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Amendement 24

Ontwerpresolutie
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A duodecies. overwegende dat vrouwen 
nog altijd ondervertegenwoordigd zijn op 
de arbeidsmarkt en gediscrimineerd 
worden, met name in leidinggevende 
posities, terwijl zij oververtegenwoordigd 
zijn in laagbetaalde sectoren zoals sociaal 
werk, de zorg en het onderwijs, en dat zij 
meer tijd dan mannen besteden aan 
onbetaald huishoudelijk werk en zorg, 
aangezien 80 % van alle in de EU 
verleende zorg afkomstig is van 
onbetaalde, informele zorgverleners, en 
75 % van deze zorgverleners vrouw is; 
overwegende dat er in onze samenleving 
nog altijd een sterke beroepssegregatie 
bestaat tussen de rollen en banen van 
vrouwen en mannen, die negatieve 
gevolgen heeft op de gendergelijkheid op 
het gebied van inkomen en op de 
maatschappelijke ontwikkeling; 
overwegende dat er speciale maatregelen 
nodig zijn om vrouwen te ondersteunen, 
met name vrouwen die terugkeren op de 
arbeidsmarkt na een lange onderbreking 
van hun loopbaan, zodat zij meer 
mogelijkheden hebben op de 
arbeidsmarkt;

Amendement 25
Ontwerpresolutie
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A terdecies. overwegende dat een vrouw 
per uur gemiddeld 84 cent verdient 
wanneer een man een euro verdient, 
waardoor een loonkloof tussen mannen 
en vrouwen van 16 % ontstaat; 
overwegende dat de genderkloof op het 
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gebied van pensioenen 35 % bedraagt3;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Amendement 26
Ontwerpresolutie
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quaterdecies. overwegende dat de 
digitale sector een voorbeeld is van een 
beter betaald werkterrein dat een grote 
maatschappelijke impact heeft; 
overwegende dat slechts 17 % van de ICT-
specialisten vrouw is; overwegende dat 
vrouwen in Europa op veel niveaus 
ondervertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld 
in start-ups, in de innovatiesector, en als 
ontvangers van durfkapitaal;

Amendement 27
Ontwerpresolutie
Overweging A quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quindecies. overwegende dat uit het 
verslag van het Bureau voor de 
grondrechten (FRA) over de situatie van 
de grondrechten in 2019, uit de enquête 
van het FRA en uit diverse nationale 
studies blijkt dat discriminatie en 
ongelijkheid op verschillende gronden in 
de hele EU nog altijd dagelijks aan de 
orde zijn; overwegende dat uit deze 
bevindingen ook eenduidig naar voren 
komt dat mensen die gediscrimineerd 
worden dit zelden melden; overwegende 
dat de nationale gelijkheidsorganen een 
cruciale rol moeten spelen bij de 
bevordering van gelijke behandeling en 
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het verlenen van bijstand aan slachtoffers 
van discriminatie;

Amendement 28
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat uit de 
gendergelijkheidsindex voor 2019 blijkt 
dat de politieke vertegenwoordiging van 
vrouwen op ministerieel niveau in de EU 
nog altijd met circa een derde achterblijft 
bij de vertegenwoordiging van mannen;

Amendement 29
Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat uit gegevens van 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap blijkt dat in 2018 
18% van alle personen die irregulier 
binnenkwamen via de EU-buitengrenzen 
vrouw was en dat bijna een op de vijf 
migranten kind was, waarvan circa 3 750 
niet-begeleid;  overwegende dat met name 
deze vrouwen en kinderen het gevaar 
lopen op schending van hun 
grondrechten, bijvoorbeeld in de vorm 
van mensenhandel; 

Amendement 30
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Raad met klem om de 
onderhandelingen over de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders zo spoedig mogelijk 
weer op gang te brengen, zodat het forse 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
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mannen in de economische besluitvorming 
op het hoogste niveau kan worden 
aangepakt en de voorwaarden kunnen 
worden geschapen die vrouwen in staat 
stellen volledig gebruik te maken van hun 
sociale en economische rechten; is ermee 
ingenomen dat de Commissievoorzitter in 
haar politieke beleidslijnen heeft toegezegd 
een meerderheid te willen vormen om deze 
richtlijn te deblokkeren;

Amendement 31

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat het toezicht van de 
Commissie op de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG betreffende het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep niet effectief is geweest 
wanneer het gaat om het dichten van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, en 
roept op tot volledige tenuitvoerlegging 
van de richtlijn, alsook tot herziening 
ervan, en tot het opnemen van een 
verplichte vereiste voor bedrijven om 
maatregelen of plannen inzake 
gendergelijkheid op te stellen;

Amendement 32
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen in de lidstaten 
gevolgen heeft voor de grondrechten van 
vrouwen; benadrukt hoe belangrijk het 
beginsel “gelijk loon voor gelijk werk” is 
voor al het in artikel 157 VWEU vervatte 
arbeidsmarktgerelateerde beleid;
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Amendement 33
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan om een Europees 
zorgverleningsprogramma ter 
goedkeuring aan de Raad voor te leggen, 
teneinde de verschillende vormen van 
informele zorgverlening in Europa in 
kaart te brengen en te erkennen, 
financiële steun voor zorgverleners te 
garanderen en daarmee de rechten van 
vrouwen op werkgelegenheid te 
versterken;

Amendement 34
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven te ondersteunen aangezien 
deze richtlijn het gelijkheidsbeginsel 
versterkt op vele gebieden, bijvoorbeeld 
werkgelegenheid en werk;

Amendement 35
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat uit de 
gendergelijkheidsindex voor 2019 blijkt dat 
genderongelijkheid het zorgwekkendst is in 
het domein macht; wijst op de algemene 
tendens dat de vertegenwoordiging van 
vrouwen verbeterd is in de lidstaten die 
wettelijk vastgelegde kandidatenquota 



RR\1218727NL.docx 57/78 PE646.996v02-00

NL

hanteren; verbindt zich ertoe de deelname 
van vrouwen aan het Europees 
verkiezingsproces aan te moedigen door 
genderevenwichtige lijsten op te nemen in de 
volgende herziening van de Akte betreffende 
de verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen;

Amendement 36
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. merkt op dat er binnen de EU 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 
mandaten, bevoegdheden en middelen van de  
gelijkheidsorganen die overeenkomstig de 
richtlijnen betreffende gelijkheid in de 
lidstaten zijn opgericht; verzoekt de lidstaten 
erop toe te zien dat zij de hun toegewezen 
taken effectief en onafhankelijk kunnen 
uitvoeren op een manier waaruit blijkt dat zij 
rekening houden met de aanbeveling van de 
Commissie;

Amendement 37

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. verzoekt de Raad het 
voorstel voor de richtlijn inzake gelijke 
behandeling na 10 jaar impasse zo 
spoedig mogelijk te deblokkeren met het 
oog op het dichten van de 
beschermingskloof die momenteel bestaat 
in het wettelijk kader van de EU voor 
non-discriminatie op grond van leeftijd, 
handicap, godsdienst of overtuiging of 
seksuele geaardheid; verzoekt de Raad het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen op cruciale gebieden zoals 
sociale bescherming, onderwijs en 
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toegang tot goederen en diensten op een 
gendergevoelige manier ten uitvoer te 
leggen, en erop toe te zien dat de EU geen 
kunstmatige rangorde van 
discriminatiegronden instelt; 

Amendement 38
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 octies. benadrukt dat de hele 
samenleving gevolgen van de 
klimaatverandering ondervindt, maar in 
het bijzonder vrouwen en groepen in een 
kwetsbare of precaire situatie, waardoor 
de ongelijkheid groeit en zij steeds minder 
mogelijkheden hebben om hun 
grondrechten uit te oefenen;

Amendement 39
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 nonies. betreurt het dat er nog altijd een 
hardnekkige kloof bestaat tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van loon en pensioen, 
die, zoals blijkt uit recente gegevens blijkt, 
respectievelijk 16 % en 35 % bedraagt; 
benadrukt dat deze cijfers een weerspiegeling 
zijn van hardnekkige ongelijkheid op het 
gebied van werk;

Amendement 40
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 decies. is ingenomen met de 
toezegging van zowel de voorzitter van de 
Commissie als de commissaris voor 
gelijkheid om in de eerste honderd dagen 
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van het mandaat van de Commissie 
bindende maatregelen voor 
loontransparantie in te voeren; is van 
mening dat de op stapel staande richtlijn 
krachtige handhavingsmaatregelen en 
sancties moet omvatten voor wie de 
richtlijn niet naleeft, en zowel op de 
particuliere als op de publieke sector van 
toepassing moet zijn, alsook op de gehele 
beloningspakketten; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen in te 
voeren, voortbouwend op de aanbeveling 
uit 2014, zoals a) de vaststelling van 
duidelijke criteria voor de beoordeling van 
de waarde van werk, b) genderneutrale 
functiewaarderings- en 
classificatiesystemen, c) verplichte 
controles van en verslagen over het loon 
van mannen en vrouwen om gelijke 
beloning te waarborgen, d) het recht van 
werknemers op volledige looninformatie 
en op verhaal, en e) duidelijke 
doelstellingen voor de prestaties van 
bedrijven op het gebied van gelijke 
behandeling;

Amendement 41
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 undecies. betreurt het dat volgens het 
EIGE in “slakkengang” voortgang wordt 
geboekt op het gebied van gendergelijkheid 
en dat de EU-score voor gendergelijkheid 
sinds 2017 slechts met één punt is gestegen; 
wijst erop dat op veel gebieden geen 
voortgang is geboekt en dat de grondrechten 
van vrouwen nog altijd geschonden worden;

Amendement 42
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 duodecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 duodecies. verzoekt de lidstaten en alle 
EU-organen om samen te werken met het 
EIGE en het FRA, zodat zij vasthouden 
aan hun gemeenschappelijk besluit om 
samen te werken bij de bestrijding van 
geweld en discriminatie op grond van 
geslacht; roept op tot intensivering van de 
samenwerking met relevante 
internationale entiteiten zoals de 
Verenigde Naties en in het bijzonder met 
UN Women; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten solide, uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens te verzamelen om 
empirisch onderbouwd non-
discriminatiebeleid te kunnen 
ontwikkelen, trends te kunnen monitoren 
en de tenuitvoerlegging van de EU-
gelijkheidsrichtlijnen en internationale 
mensenrechtennormen te kunnen 
beoordelen; is er in dit verband mee 
ingenomen dat in het kader van de EU-
groep op hoog niveau voor non-
discriminatie, gelijkheid en 
verscheidenheid een subgroep inzake 
gegevens over gelijkheid is opgericht, en 
is verheugd over de richtsnoeren van deze 
subgroep voor het verbeteren van 
gegevensvergaring en -gebruik;

Amendement 43
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 terdecies

Ontwerpresolutie Amendement

4 terdecies. is ingenomen met de 
toezegging van commissaris Helena Dalli om 
vóór 8 maart 2020 een nieuwe en ambitieuze 
gendergelijkheidsstrategie te lanceren die 
nieuwe wetgevingsvoorstellen bevat, alsmede 
inclusieve beleidsmaatregelen, onder meer 
maatregelen inzake genderparticipatie, 
genderstereotypen, handicaps, de 
verslechtering op het gebied van 
vrouwenrechten en bestrijding van geweld 
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tegen vrouwen;

Amendement 44

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. veroordeelt de achteruitgang op 
het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid in diverse lidstaten; 
toont zich bezorgd over inperkingen van 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, en verzoekt de lidstaten geen 
maatregelen te nemen die de 
mensenrechten, gendergelijkheid en de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten ondermijnen; onderstreept 
andermaal dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
grondrechten van alle vrouwen en meisjes 
zijn en geëerbiedigd moeten worden, met 
inbegrip van het recht op lichamelijke en 
seksuele autonomie, zonder dwang, 
zonder discriminatie en zonder geweld; is 
stellig van mening dat elke vrouw in 
Europa gegarandeerd toegang moet 
hebben tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en dat met name 
de keuze voor anticonceptie, 
gezinsplanning en primaire 
gynaecologische en verloskundige zorg, 
met inbegrip van veilige en legale abortus, 
gewaarborgd moeten zijn; verzoekt alle 
lidstaten abortus en de zorg rond abortus 
te legaliseren; verzoekt de Commissie de 
bevordering en verbetering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten op te nemen in de volgende 
gezondheidsstrategie;

Amendement 45
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat gendergerelateerd 
geweld zowel het gevolg als een van de 
oorzaken is van hardnekkige 
genderongelijkheid;

Amendement 46

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst er nogmaals met klem op hoe 
waardevol het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het Verdrag van 
Istanbul) is als eerste alomvattend 
internationaal instrument ter bestrijding 
van gendergerelateerd geweld; is 
ingenomen met de toezegging die de 
Voorzitter van de Commissie in haar 
Agenda voor Europa heeft gedaan om de 
toetreding van de EU tot het Verdrag van 
Istanbul weer op gang te brengen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
toetreding van de EU zo spoedig mogelijk 
af te ronden, waarbij een brede toetreding 
zonder enige beperkingen het 
uitgangspunt moet zijn, de ratificatie van 
het verdrag door alle lidstaten te bepleiten 
en  een correcte tenuitvoerlegging van het 
verdrag te waarborgen; herinnert de 
lidstaten eraan dat het voorstel voor EU-
toetreding hen er niet van ontslaat het 
verdrag op nationaal niveau te 
ratificeren; is ingenomen met het recente 
standpunt van de Commissie van Venetië 
van de Raad van Europa over Armenië, 
aangezien dit een uitstekend en 
verhelderend instrument is om alle 
misvattingen over het Verdrag van 
Istanbul te bestrijden;
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Amendement 47

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater.  is ingenomen met de 
toezeggingen van de voorzitter van de 
Commissie in haar Politieke beleidslijnen 
voor de volgende Europese Commissie 
(2019-2024) op het gebied van gelijkheid 
alsook met de in het werkprogramma 
2020 van de Commissie aangekondigde 
maatregelen, met name de voorstellen 
inzake minimumnormen voor de 
definiëring van bepaalde typen geweld en 
versterking van de richtlijn 
slachtofferrechten, en is verheugd over 
het besluit een voorstel in te dienen om 
geweld tegen vrouwen op te nemen in de 
lijst van in het verdrag gedefinieerde 
misdrijven die door de EU erkend 
worden; is van mening dat de beste 
oplossing is het voorkomen en uitbannen 
van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en gendergerelateerd 
geweld te regelen in een enkele 
wetgevingshandeling, en wel door middel 
van een richtlijn betreffende de 
bestrijding van geweld tegen meisjes en 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Amendement 48
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. toont zich uitermate 
bezorgd over het alarmerende aantal 
gevallen van feminicide, wat de 
extreemste vorm van geweld tegen 
vrouwen is; betreurt het dat in bepaalde 
lidstaten geen gegevens beschikbaar zijn, 
hetgeen een weerspiegeling is van het feit 
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dat dit probleem niet wordt onderkend;

Amendement 49
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. herinnert eraan dat 
gendergerelateerd en huiselijk geweld in de 
hele EU wijdverbreid is en dat slachtoffers 
dikwijls beperkt toegang hebben tot de 
rechter en tot behoorlijke bescherming; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten met 
klem om adequaat te reageren op deze 
wijdverbreide uitdaging voor de 
grondrechten en de veiligheid door deze tot 
prioriteit te verklaren en samen te werken 
met wetshandhavingsautoriteiten om betere 
toegang tot de rechter te bevorderen;

Amendement 50
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. verzoekt de Commissie en 
de Raad zo spoedig mogelijk toepassing te 
geven aan de in artikel 83, lid 1, VWEU, 
vervatte "passerelle"-clausule om geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op 
te nemen in de catalogus van door de EU 
erkende misdrijven, en de Commissie een 
voorstel voor een richtlijn te laten 
indienen waarbij artikel 83 VWEU als 
rechtsgrond wordt gebruikt;

Amendement 51
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 octies. betreurt de tendens van de 
afgelopen jaren om EU-middelen voor de 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes te verlagen; 
herhaalt zijn verzoek om meer middelen 
uit te trekken voor het onderdeel Daphne 
van het programma Rechten en waarden, 
alsook voor de specifieke doelstelling met 
betrekking tot de bevordering en 
waarborging van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming;

Amendement 52
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 nonies. wijst erop dat te veel 
vrouwen nog altijd te maken hebben met 
seksuele intimidatie in openbare ruimten 
en op de werkplek; verzoekt de lidstaten 
en de EU-instellingen, -organen en -
agentschappen om scherper dit fenomeen 
te reageren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intimidatie op internet tegen te 
gaan, hetgeen onevenredig vaak gericht is 
tegen meisjes en vrouwen, met name 
tegen meisjes en vrouwen die in het 
openbaar treden en politiek actief zijn; is 
ingenomen met het onlangs aangenomen 
IAO-verdrag inzake geweld en intimidatie 
op het gebied van werk (C190) en verzoekt 
alle lidstaten dit verdrag zo spoedig 
mogelijk te ratificeren; verzoekt de 
lidstaten in dit verband 
bewustmakingscampagnes op te zetten die 
zowel op de publieke als op de private 
sector zijn gericht;

Amendement 53
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 decies. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over 
gendergerelateerd geweld te verbeteren door 
middel van samenwerking tussen Eurostat, 
het EIGE en het FRA, in overeenstemming 
met de verplichtingen uit hoofde van het 
verdrag van Istanbul inzake 
gegevensverzameling en onderzoek; dringt 
er bij de Commissie nogmaals op aan een 
Europees Waarnemingscentrum voor 
gendergerelateerd geweld op te zetten, met 
het oog op vergaring van nauwkeurige en 
vergelijkbare gegevens (naar het voorbeeld 
van het Staatswaarnemingscentrum voor 
geweld tegen vrouwen van het EIGE); 

Amendement 54
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 undecies. benadrukt dat initiatieven 
ter beperking van genderongelijkheid in 
de EU een centrale rol spelen bij de 
bevordering en bescherming van de 
grondrechten van vrouwen; roept er in dit 
verband toe op een solide en op feiten 
gebaseerde aanpak te volgen die het 
mogelijk maakt adequate en nuttige 
effectbeoordelingen inzake 
gendergelijkheid op te stellen;

Amendement 55
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 duodecies. herinnert eraan dat 
gendermainstreaming een onmisbaar 
instrument is voor de uitbanning van 
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ongelijkheden, de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om gendermainstreaming op te 
nemen in al het interne en externe beleid van 
de Unie en bij elk optreden; is ingenomen 
met de toezegging van de nieuwe 
commissaris voor Gelijkheid om een 
taskforce Gelijkheid op te richten, zodat een 
intersectionele benadering van 
gendermainstreaming in alle EU-
beleidsvormen ontwikkeld kan worden; is van 
mening dat sterkere interinstitutionele 
betrekkingen op het gebied van 
gendermainstreaming kunnen bijdragen tot de 
ontwikkeling van gendergevoelig EU-beleid; 
roept dan ook op tot gestructureerde 
samenwerking op het gebied van 
gendermainstreaming tussen alle 
institutionele partners, zoals de Commissie, 
de Raad en het EIGE;

Amendement 56
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verlangt dat discriminatie van 
Romavrouwen wordt aangepakt in de 
nieuwe gezondheidsstrategie voor Roma 
en in de Romastrategie 2020, met inbegrip 
van de ernstige schendingen van hun 
rechten op het gebied van reproductieve 
gezondheid en na de geboorte van een 
kind, waarmee zij in zorginstellingen te 
maken krijgen;

Amendement 57
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. merkt op dat het FRA in verband 
met SDG 5 in 2014 de eerste – en tot 
dusver de enige – Europese enquête over 
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geweld tegen vrouwen heeft gepubliceerd, 
en dat de volledige gegevensreeks voor de 
volgende enquête tussen 2020 en 2022 
vergaard zal worden; verzoekt het Bureau 
de enquête frequenter en regelmatiger te 
publiceren en om andere enquêtes over 
genderdiscriminatie af te nemen;

Amendement 58
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie in het 
Europees Semester het perspectief van 
gendermainstreaming op de voorgrond te 
plaatsen door een genderdimensie op te 
nemen in de jaarlijkse groeianalyse en bij de 
formulering van de landspecifieke 
aanbevelingen;

Amendement 59
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat de 
gendergerelateerde belemmeringen voor het 
verkrijgen van toegang tot de rechter in de 
lidstaten, zowel op sociaaleconomisch en 
juridisch als op procedureel vlak, moeten 
worden aangepakt, en dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om stappen 
te ondernemen om deze belemmeringen weg 
te werken; verzoekt de lidstaten de richtlijn 
slachtofferrechten volledig ten uitvoer te 
leggen zodat slachtoffers zich bewust worden 
van hun rechten, en erop toe te zien dat alle 
slachtoffers van criminaliteit toegang hebben 
tot adequate hulpdiensten en doeltreffende 
rechtsmiddelen; onderstreept dat toegang tot 
de rechter cruciaal is voor vrouwelijke 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 
dat migrantenvrouwen zonder papieren zich 
in een extra kwetsbare positie bevinden 
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aangezien zij niet snel aangifte bij de politie 
zullen doen; 

Amendement 60
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. merkt op dat 
genderbudgettering een van de cruciale 
onderdelen is van een strategie voor 
gendermainstreaming; benadrukt dat 
genderbudgettering ook in het volgende 
MFK integraal deel moet uitmaken van de 
begrotingsprocedure; onderstreept zijn 
verzoek om een clausule inzake 
genderbudgettering toe te voegen aan de 
verordening betreffende het nieuwe MFK, 
alsmede een bepaling ter waarborging van 
een genderresponsieve tussentijdse 
herziening;

Amendement 61
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de lidstaten 
volledig te voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, 
en het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie;

Amendement 62
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)



PE646.996v02-00 70/78 RR\1218727NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Commissie en 
de Raad een realistische begroting vast te 
stellen die het mogelijk maakt 
discriminatie en ongelijkheden op 
verschillende gronden effectief te 
bestrijden, gelijke behandeling te 
bevorderen en slachtoffers van 
discriminatie te ondersteunen; wijst er 
andermaal op dat toekomstige activiteiten 
van het FRA voldoende 
begrotingsmiddelen moeten ontvangen;

Amendement 63
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. verzoekt de EU en de lidstaten het 
VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap en de facultatieve 
protocollen daarbij volledig uit te voeren; 
herinnert eraan dat vrouwen en meisjes met 
een handicap in het bijzonder blootgesteld 
zijn aan diverse vormen van discriminatie, 
wat hen belet op voet van gelijkheid ten volle 
gebruik te maken van hun grondrechten;

Amendement 64
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 octies. roept de lidstaten op ervoor 
te zorgen dat de rechten van vrouwen en 
van LGBTI+-personen worden beschermd 
en erkend als gelijkheidsbeginselen die 
intrinsiek zijn aan de democratie en de 
rechtsstaat;

Amendement 65
Ontwerpresolutie
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 Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 nonies. wijst erop dat het Bureau in 
mei 2019 na zeven jaar de tweede 
Europese LGBTI-enquête heeft 
afgenomen, met het doel de ervaringen 
met discriminatie en haatmisdrijven van 
lesbische, homoseksuele, biseksuele, 
trans- en interseksuele personen in de 
hele EU, Noord-Macedonië en Servië 
bijeen te brengen, alsook hun 
standpunten en de uitdagingen waarmee 
zij worden geconfronteerd; dringt erop 
aan dat het FRA de uitkomsten van de 
enquête in 2020 publiceert en erop toeziet 
dat de enquête in de toekomst frequenter 
en regelmatiger wordt afgenomen;

Amendement 66
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 decies. onderstreept dat gerichte 
beleidsvormen met een intersectionele 
benadering noodzakelijk zijn ter waarborging 
van de grondrechten van kwetsbare vrouwen 
die te maken hebben met meervoudige 
vormen van discriminatie, zoals vrouwelijke 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten, 
vrouwen die tot religieuze of etnische 
minderheden behoren, LGBTI+-vrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

Amendement 67
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 undecies. is uitermate bezorgd over 
het feit dat bewegingen die zijn gericht tegen 
gendergelijkheid en tegenLGBTI+-personen 
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de afgelopen jaren in een aantal lidstaten 
terrein hebben gewonnen; benadrukt dat deze 
bewegingen gevestigde grondrechten op het 
gebied van gendergelijkheid op losse 
schroeven proberen te stellen en dat zij ernaar 
streven wetten en beleid ter bescherming van 
vrouwenrechten en ter verdediging van 
LGBTI+-personen tegen haatmisdrijven en 
discriminatie te blokkeren en terug te draaien;

Amendement 68
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 duodecies. herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie om een Europese LGBTI+-
strategie vast te stellen waarin rekening 
wordt gehouden met eerdere verzoeken 
van het Parlement en waarbij de 
continuïteit en een krachtige follow-up 
van de lijst van acties van de vorige 
Commissie ter bevordering van de 
gelijkheid van LGBTI+-personen wordt 
gewaarborgd;

Amendement 69
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 terdecies. merkt op dat de 
kwetsbaarste vrouwen behoren tot 
minderheidsgroepen, waaronder gender- 
en seksuele, etnische en religieuze 
minderheden; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan effectieve 
maatregelen te nemen om haatzaaiende 
taal tegen deze kwetsbare groepen aan te 
pakken;

Amendement 70
Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quaterdecies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om kenbaar te maken en te 
bevestigen dat de bescherming van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid en 
de uitbanning van genderstereotypen 
belangrijk en gunstig is voor de 
samenleving, en om de ontwikkeling en 
verspreiding van empirisch onderbouwd 
onderzoek naar en informatie over 
vrouwenrechten verder te ondersteunen;

Amendement 71
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quindecies. zegt toe om in het kader van 
de aanstaande conferentie over de toekomst 
van Europa maatregelen voor te stellen om 
binnen de EU-instellingen een 
genderevenwicht tot stand te brengen;

Amendement 72

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt met bezorgdheid vast dat er in 
bepaalde lidstaten steeds minder ruimte is 
voor een onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld, met name voor organisaties 
op het gebied van vrouwenrechten en 
voorvechters van de mensenrechten; 
verzoekt de Commissie om intensievere 
ondersteuning en bescherming van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en vrouwelijke voorvechters 
van de mensenrechten die op nationaal en 
lokaal niveau actief zijn ter bevordering 
van gendergelijkheid en in het bijzonder 
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van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten – onder meer via 
het programma Rechten en waarden; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld deelnemen aan de conferentie 
over de toekomst van Europa;

Amendement 73
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten hun 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten na te komen en de 
uitspraken van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens volledig ten uitvoer 
te leggen;

Amendement 74

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat migrantenvrouwen 
en -kinderen zonder papieren in staat 
moeten zijn hun grondrechten ten volle 
uit te oefenen, ongeacht hun juridische of 
administratieve status; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over de situatie van 
migranten en asielzoekers die de EU zijn 
binnengesmokkeld; verzoekt om opening 
van legale en veilige migratie- en 
asielroutes zodat seksueel en op gender 
gebaseerd geweld voorkomen kan 
worden; onderstreept voorts in dit verband 
dat alle juridische en administratieve 
procedures snel doorlopen moeten 
worden; herinnert eraan dat vrouwen en 
kinderen gedwongen kunnen worden tot 
seks in ruil voor bescherming en basale 
ondersteuning om te kunnen overleven; 
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onderstreept in dit verband dat 
verbetering van de hulp- en 
registratiesystemen van het grootst 
mogelijke belang is, alsmede de noodzaak 
om scheiding van gezinnen aan te pakken, 
alsook het ontbreken van veilige en legale 
manieren om de EU binnen te komen; 
benadrukt de noodzaak van procedures 
voor gezinshereniging in het kader 
waarvan de individuele rechten van 
vrouwen en meisjes die zich in de EU met 
hun familieleden herenigen gewaarborgd 
worden, zodat zij voor gezondheidszorg, 
onderwijs en werk niet afhankelijk hoeven 
te zijn van een familielid;

Amendement 75
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de EU de nodige middelen 
te mobiliseren ter bestrijding van 
mensensmokkel en seksuele uitbuiting; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
nieuwe technologieën worden gebruikt als 
middel om vrouwen en meisjes te rekruteren 
voor mensenhandel, met name voor 
doeleinden van seksuele uitbuiting en 
arbeidsuitbuiting, en om dit aan te pakken;

Amendement 76
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quaterdecies. verlangt dan ook dat 
speciale aandacht wordt besteed aan de 
digitale genderkloof, die van aanzienlijke 
invloed is op toegang tot banen en 
diensten, en daarmee aan het recht van 
vrouwen op arbeid;
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