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

– gezien het debat in zijn plenaire vergadering, op 13 januari 2020 in Straatsburg, over het 
feit dat urgent iets aan het verschijnsel dakloosheid in Europa moet worden gedaan,

– gezien beginsel nr. 19 van de Europese Pijler van sociale rechten, dat luidt “mensen in 
nood moeten toegang krijgen tot degelijke sociale huisvesting of hulp bij huisvesting”,

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

– gezien de standpunten het VN-comité inzake economische, sociale en culturele rechten, 
als opgericht in het kader van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten, van 11 oktober 2019 over mededeling 
nr. 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán v Spain),

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

– gezien het verslag van het Europees Netwerk inzake sociaal beleid van 2019 getiteld 
“In-work poverty in Europe: a study of national policies”,

– gezien het document van de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa 
van 29 juni 2018 getiteld “Greece: immediate action needed to protect human rights of 
migrants”,

– 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”,

– 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 
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(ESF+)1,

– gezien artikel 2 van het herziene Europees Sociaal Handvest,

– gezien artikel 31 van het Handvest,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 april 2019 over het economisch beleid van de 
eurozone2,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone3,

– gezien de EU-strategie voor jongeren 2019-2027,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese 
Unie4,

– 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 Raad5,

– gezien het verslag van de groep van deskundigen inzake actie tegen mensenhandel van 
de Raad van Europa van 7 juli 2017 over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel door Ierland 
(GRETA(2017)28),

– 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),

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

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en 
de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie6,

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 2017 over penitentiaire systemen en de 
omstandigheden in de gevangenis7,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0350. 
2 PB C 136 van 12.4.2019, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033. 
4 PB L 186 van 11.7.2019, blz. 105.
5 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
6 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.
7 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 94.
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integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat8,

– gezien zijn resolutie van 3 mei 2018 over pluralisme van de media en mediavrijheid in de 
Europese Unie9,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2018 over richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen 
dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld10,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over het gebruik van gegevens van Facebook-
gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming11,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2019 over de rechten van interseksuele personen12,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2019 over het recht op vreedzaam protest en het 
evenredig gebruik van geweld13,

– gezien zijn resolutie van 20 maart 2019 over de grondrechten van mensen van 
Afrikaanse afkomst in Europa14,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2019 over de criminalisering van seksuele 
voorlichting in Polen15,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2019 over de rechten van het kind ter gelegenheid 
van de 30e verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind16,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones17, 

– 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 Hongarije18,

– gezien de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
19 december 2017 in de zaak A.R. en L.R. tegen Zwitserland (22338/15), waarin wordt 
bekrachtigd dat alomvattende seksuele voorlichting in het belang van het kind is en 
strookt met het legitieme belang van het beschermen van kinderen tegen seksueel 
misbruik en het beschermen van de volksgezondheid, hetgeen betekent dat ouders niet 
noodzakelijkerwijs het recht hebben te beslissen dat hun kinderen geen lessen seksuele 
voorlichting mogen volgen,

– gezien de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 13 juni 

8 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 171.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0204.
10 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0314.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0433.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0128.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0127.
14 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0239.
15 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0058.
16 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0066.
17 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0101.
18 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0014.
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2019 in de zaak Sh.D. en anderen tegen Griekenland, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, 
Noord-Macedonië, Servië en Slovenië (141165/16), waarin wordt bekrachtigd dat de 
extreme kwetsbaarheid van kinderen zwaarder moet wegen dan de illegale status met de 
vaststelling van noodzakelijke maatregelen om hen te beschermen, en dat autoriteiten 
artikel 5 hebben geschonden door automatisch het regime van beschermende bewaring 
toe te passen zonder alternatieven voor bewaring te onderzoeken en zonder rekening te 
houden met het vereiste uit hoofde van het EU-recht om de bewaring van kinderen te 
vermijden,

– gezien het verslag van de Commissie gelijkheid en non-discriminatie van de Raad van 
Europa van 12 september 2019 over obstetrisch en gynaecologisch geweld, met daarin 
gedetailleerde beschrijvingen van inbreuken op de mensenrechten van vrouwen in het 
kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten,

– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
3 oktober 2019 over obstetrisch en gynaecologisch geweld (RES 2306), 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 het verslag van de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa van 
21 mei 2019 naar aanleiding van haar bezoek aan Hongarije van 4 t/m 8 februari 2019 
(CommDH(2019)13),

– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
28 juni 2019 over “refoulement”-maatregelen en -praktijken in lidstaten van de Raad van 
Europa (RES 2299),

– gezien de rapporten van nationale, Europese en internationale ngo’s,

– gezien de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 
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 van 1 augustus 2011 inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”),

– 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 2018 van de Commissie over de toepassing van het EU-Handvest 
van de grondrechten (COM(2019)0257),

– gezien de verslagen 2018 en 2019 van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten over de situatie van de grondrechten,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,
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– gezien de adviezen van de Commissie constitutionele zaken, de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, en de Commissie verzoekschriften,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de EU niet uitsluitend een monetaire unie is, maar ook een sociale 
unie, zoals vastgelegd in het Handvest, het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, het Europees Sociaal Handvest en de Europese Pijler van sociale rechten;

B. overwegende dat met name Roma-vrouwen 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, zoals we weten uit Bulgarije19, overwegende dat Roma in die 
lidstaat ook te maken krijgen met etnische segregatie in kraamklinieken, en in aparte 
kamers met aparte badkamers en aparte eetruimten worden geplaatst20; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten, zoals Slowakije en Tsjechië, stelselmatig aan praktijken 
zoals gedwongen en dwangsterilisatie worden onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder compensatie, kunnen krijgen voor de daaruit resulterende 
schendingen van hun mensenrechten21,

C. overwegende dat de Commissie juridische zaken en mensenrechten van de Raad van 
Europa op 1 oktober 2019 akkoord is gegaan met een onderzoek naar het toenemende 
aantal nationale, regionale en plaatselijke politici in Spanje die worden vervolgd in 
verband met uitspraken in het kader van de uitoefening van hun mandaat22;

D. overwegende dat er uit de hele EU nog altijd veel meldingen binnenkomen van 
onevenredig geweld tegen vreedzame demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de wethandhavingsinstanties in sommige lidstaten, 

19 Commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, Women’s Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 2017, blz. 42-44; Uitspraak van het Europees Comité voor Sociale 
Rechten van 5 december 2018, Europees Centrum voor de rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017; 
Europees Centrum voor de rechten van Roma, Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth 
wins case, Europees Centrum voor de rechten van Roma, 18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van 5 december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en culturele rechten, Concluding observations on the third periodic report of 
Slovakia, 18 oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie, 
Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia, 19 september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, par. 19-20; Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia, 12 januari 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, par. 23-24; Commissie mensenrechten, Concluding observations on the fourth report 
of Slovakia, 22 november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27. 
22 Inleidend memorandum van de Commissie juridische zaken en mensenrechten van de Raad van Europa, Should 
politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 35. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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zoals Roemenië23, Spanje en Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke wapens, zoals de 
wapenstok, traangas, in de hand vastgehouden “sting grenades”, tasers, waterkanonnen 
en rubber kogels, gebruiken om groepen demonstranten in bedwang te houden of te 
verspreiden; overwegende dat met name het aantal personen dat de afgelopen jaren 
ernstig gewond is geraakt bij demonstraties als gevolg van het gebruik van rubber 
kogels in het oog springt;

E. overwegende dat de EU, door wapens te verkopen aan landen die brute oorlogen 
voeren, steun te verlenen aan vijandige partijen in buitenlandse conflicten, staatsgrepen 
tegen democratisch gekozen leiders te steunen en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele landen verder heeft aangewakkerd; overwegende 
dat de EU op grond van het Europese en het internationale recht verplicht is hulp te 
verlenen aan personen die in de Unie asiel vragen; overwegende dat de EU daarnaast 
niet zelf of via andere partijen chaos mag creëren in niet-EU-landen;

F. overwegende dat “refoulement” een schending van het Europese en het internationale 
recht vormt, en betekent dat migranten niet de wettelijke garanties kunnen genieten 
waarin het bedoelde recht voorziet; overwegende dat de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit over het 
grote aantal meldingen van gewelddadige “refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende dat de commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa zich in het kader van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. tegen 
Spanje voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook bezorgd heeft getoond 
over de praktijk van “summary returns” (buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;

Economische en sociale rechten

1. erkent dat de EU een belangrijke rol speelt wat het voorkomen van armoede en sociale 
uitsluiting in de lidstaten betreft, en verzoekt de Commissie en de Raad zich bij hun 
macro-economische beslissingen te laten leiden door de grondrechten als bedoeld in het 
Handvest;

2. beklemtoont dat de bezuinigingsmaatregelen vergaande gevolgen hebben gehad voor 
het sociale weefsel van de EU in veel lidstaten en dat deze gevolgen zich ook nu nog 
doen voelen (resulterend in een toenemende ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, migranten, Roma, travellers, en andere 

23 Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over de rechtsstaat in Roemenië (aangenomen 
teksten, P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, Shrinking space for freedom of peaceful assembly, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, Memorandum 
on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France, Raad 
van Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, Protection of the rights 
to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations in Catalonia, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2019. 
25 Brief van de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the 
country, Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa) van 22 maart 2018, N.D. 
tegen Spanje en N.T. tegen Spanje, CommDH(2018)11.
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achterstandsgroepen;

3. beklemtoont dat huisvesting geen “hulpbron” is, maar een eerste levensbehoefte, en dat 
burgers zonder een huis niet volledig aan de samenleving kunnen deelnemen en hun 
grondrechten kunnen genieten; verzoekt de Commissie en de lidstaten uitvoering te 
geven aan de aanbevelingen van de commissaris voor mensenrechten van de Raad van 
Europa in haar verklaring van 23 januari 2020 getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder aan 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, en meer te investeren in 
sociale en betaalbare woningen, hetgeen met name belangrijk is voor achterstands- en 
kwetsbare groepen;

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het beleid van de Unie moeten worden geïntegreerd, 
en is van oordeel dat dit beginsel leidend moet zijn bij alle macro-economische 
beleidsmaatregelen en zwaarder moet wegen dan elke andere economische overweging, 
teneinde iets te doen aan de grootste bedreiging voor de mensheid en het recht op leven 
te garanderen van eenieder;

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 tot gezinsplanning en het 
volledige spectrum van reproductieve en seksuele gezondheidsdiensten, met inbegrip 
van moderne anticonceptiemethodes en veilige en legale abortus;

6. bevestigt 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 verschillende 
gelegenheden heeft geoordeeld dat een restrictieve abortuswetgeving en het blokkeren 
van de toegang tot legale abortus de mensenrechten van vrouwen schenden; herhaalt dat 
indien uitoefenaars van medische beroepen uit persoonlijke overwegingen 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;

7. veroordeelt met klem de etnische segregatie van Roma-vrouwen in kraamklinieken; 
verzoekt de lidstaten alle vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen en 
dwangsterilisatie onverwijld en naar behoren schadeloos worden gesteld, waaronder 
middels de vaststelling van robuuste compensatieregelingen;

8. veroordeelt haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn door racisme, 
vreemdelingenhaat of religieuze onverdraagzaamheid, of door vooroordelen jegens 
personen met een handicap, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geslachtskenmerken 
of minderheidsstatus;

Vrijheden
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9. veroordeelt de pogingen van regeringen om media die hen bekritiseren het zwijgen op te 
leggen en om een eind te maken aan persvrijheid en -pluralisme, 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, zoals het opkopen van commerciële media-outlets door leden van de regering 
en hun vriendjes, en het voor hun karretje (lees: partijbelangen) spannen van publieke 
media-outlets;

10. veroordeelt het gewelddadige en onevenredige ingrijpen door wethandhavingsinstanties 
tijdens vreedzame demonstraties; spoort de bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat wethandhavingsinstanties altijd verantwoording moeten afleggen 
over de uitvoering van hun taken en hun naleving van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

11. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat er in een aantal lidstaten steeds minder 
ruimte is voor een onafhankelijk maatschappelijk middenveld; wijst op het belang van 
voldoende financiële middelen voor het ondersteunen van activiteiten van organisaties 
van het maatschappelijk middenveld;

Grondrechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten uitvoering te geven aan de aanbeveling van de 
commissaris voor 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”27;

13. is ernstig bezorgd over het grote aantal meldingen van gewelddadige “refoulement” 
door wethandhavers in meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie en de lidstaten deze 
kwestie te onderzoeken en doeltreffende maatregelen te nemen om een eind aan dit 
beleid en deze praktijken te maken, waaronder het bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale ombudsmannen en ngo’s;

Rechtsstaat en corruptiebestrijding

14. dringt er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan om systemische corruptie krachtig 
te bestrijden en effectieve instrumenten te ontwikkelen voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van overheidsmiddelen; 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 de 
lidstaten uitvoering te geven aan de aanbeveling van Greco28;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Groep van Staten tegen Corruptie (Greco).
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alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Op de tiende verjaardag van de implementatie van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie is het passend in kaart te brengen wat we hebben bereikt en te bepalen wat ons 
nog te doen staat. Het Handvest is een van de grootste verworvenheden van de Unie en bevat 
belangrijke grondrechten die absoluut essentieel zijn voor de totstandbrenging van een Europa 
dat alle burgers in staat stelt hun potentieel volledig te ontwikkelen en in waardigheid te 
leven. We zijn ons er overigens terdege van bewust dat deze doelstellingen bij lange na nog 
niet zijn verwezenlijkt. In een groot aantal lidstaten en in de Unie zelf zijn er diepgewortelde 
problemen, uiteenlopend van een absoluut onvoldoende opname van het Handvest in de 
economische en politieke prioriteiten van de Unie tot een groot gebrek aan kennis van het 
Handvest bij wetgevers en het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van degenen die het 
meest baat zouden hebben bij de toepassing van de bepalingen daarin.

Nog zorgwekkender dan het gebrek aan kennis is de actieve ondergraving van rechten in de 
hele Unie; zie de opkomst van racistische en xenofobe ideeën, alsook de wijdverbreide 
islamofobie en het geweld tegen vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Daarnaast zien we 
in een aantal lidstaten georkestreerde aanvallen op de persvrijheid en de vrijheid van 
vergadering. In de hoogste maatschappelijke regionen zien we omvangrijke 
corruptieschandalen en bedreigingen van de rechtsstaat. Tegelijkertijd zijn we getuige van 
haaks op elkaar staande ontwikkelingen in de Unie, met enorme winst wat de rechten van 
vrouwen en meisjes en de LGBTI-gemeenschap betreft in sommige lidstaten, met 
geestdriftige steun voor abortusrechten en het homohuwelijk, terwijl deze rechten in andere 
lidstaten worden teruggedraaid of ingeperkt.

In dit kader, waarin de Unie met een groot aantal uitdagingen tegelijkertijd wordt 
geconfronteerd, is het aangrijpen van dit verslag om een lijst van alle mensenrechtenkwesties 
te herwerken nauwelijks van enig nut voor hetzij het vergroten van het bewustzijn, hetzij het 
tot een dagelijkse realiteit maken van de rechten op de gebieden in kwestie. Wanneer je alles 
prioriteert, prioriteer je niets. Rapporteur hoopt het verslag beknopter en doelgerichter te 
maken, zodat de politieke boodschap uiteindelijk duidelijker wordt. Dit is de reden dat een 
aantal zorgen met betrekking tot mensenrechten in het verslag buiten beschouwing worden 
gelaten. Het is dus niet omdat ze niet belangrijk genoeg zijn, maar omdat ze diepgaand aan 
bod komen in andere LIBE-verslagen in de loop van 2020. Rapporteur heeft hierdoor 
selectiever te werk kunnen gaan en zich met name kunnen richten op de voornaamste zorgen, 
teneinde duidelijk te maken hoe ze ofwel worden genegeerd ofwel onder druk staan.

Het verslag bevat meerdere verwijzingen naar het Handvest. Het doel van het bij herhaling 
naar deze wetgeving verwijzen, is burgers bewust te maken van hun rechten zoals vastgelegd 
in het Handvest en te bewerkstelligen dat het Handvest wordt geïntegreerd in de discussies 
over grondrechten en mensenrechten. Indien burgers zich in het kader van strategische 
rechtszaken vaker op het Handvest beroepen, zal dit resulteren in mainstreaming van de 
ideeën en de wettelijke rechten van het Handvest, waarmee het document aan legitimiteit 
wint. En indien burgers of organisaties van het maatschappelijk middenveld juridische actie 
ondernemen tegen vermeende mensenrechtenschendingen door de lidstaten kunnen die zaken 
opgenomen worden in dit jaarverslag. Op die manier kunnen de rechtszaken in kwestie 
worden gebruik ter staving van de beweringen in het verslag. De hoop is dat dit, alsook de 
algemene benadering van het verslag, aangenomen zal worden als een strategie met het oog 
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op toekomstige verslagen.

In het eerste gedeelte van het verslag vestigt rapporteur de aandacht op de voorstellen en 
aanbevelingen van het Parlement, de Commissie en de Raad over de huidige stand van zaken 
in de EU met betrekking tot de grondrechten. Ook gaat rapporteur nader in op de 
werkzaamheden van de Raad van Europa, inclusief de Greco, en de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, alsook op lopende inbreukprocedures tegen EU-
lidstaten. Dit om te wijzen op grove schendingen van de grondrechten in de EU in 2018 en 
2019. Wanneer rapporteur op mensenrechtenschendingen in specifieke landen wijst, heeft zij 
daarbij geen achterliggend motief of verborgen agenda. We moeten er niet omheen draaien: 
schendingen van de grondrechten vinden in alle lidstaten van de EU plaats. We moeten 
evenwel niet hypocriet zijn en openlijk spreken over voorbeelden van 
mensenrechtenschendingen, ongeacht waar zij zich voordoen in de EU. We moeten alle 
lidstaten in gelijke mate ter verantwoording roepen, zonder vooroordelen en zonder oog voor 
hun positie binnen de EU. Tot nu toe is er sprake geweest van terughoudendheid bij het met 
naam en toenaam identificeren van landen, of toch van bepaalde landen. Indien we ons er 
evenwel op voor doen staan dat we het Handvest van de grondrechten en andere 
internationale en EU-brede wetgeving op het gebied van het beschermen van mensenrechten 
eerbiedigen, moet het er niet toe doen: een inbreuk op grondrechten is een inbreuk op 
grondrechten, welke de lidstaat in kwestie ook is.

In het tweede gedeelte van het verslag ligt de nadruk op economische en sociale rechten. Deze 
rechten worden gezien als intrinsiek verbonden met de bescherming tegen sociale uitsluiting, 
armoede, dakloosheid en werkonzekerheid, en met toegang tot gezondheidszorg en 
milieubescherming. Indien de lidstaten en de Unie als zodanig geen langetermijnstrategie 
vaststellen voor het op geïntegreerde wijze aanpakken van deze kwesties zullen de negatieve 
tendensen die we op deze gebieden in de hele EU waarnemen ongetwijfeld toenemen. De EU 
en de lidstaten wordt in dit verband aanbevolen te kiezen voor een benadering die de nadruk 
legt op de sociale dimensie van de Unie, alsook op hun centrale rol bij het voorkomen van 
armoede en sociale uitsluiting. De situatie van kwetsbare groepen wordt benadrukt in het 
gedeelte over economische en sociale rechten, en in het verslag in het algemeen. Wanneer 
grondrechten onder druk staan of zelfs worden geschonden, zijn het deze groepen die de 
gevolgen het meest voelen. Grondrechten zijn in theorie absoluut; wanneer burgers echter 
geen dak boven hun hoofd hebben, en geen toegang tot gezondheidszorg, of onderwijs, of 
andere fundamentele economische rechten, blijft bescherming van hun grondrechten slechts 
een onbereikbare droom. Indien we deze rechten serieus nemen, moet de bescherming ervan 
integrerend onderdeel uitmaken van alle besluitvormingsprocessen in de Unie. Dit geldt ook 
voor besluiten met betrekking tot het milieu en milieubescherming. Het milieu moet niet 
worden gezien als een abstract concept, maar als een sociale kwestie, die als zodanig ook 
moet worden beschermd. Dan stellen zich pertinente vragen, zoals: “wie heeft toegang tot 
schoon water en schone lucht, tot gezond voedsel, tot alomvattende afvalverwerking?”, 
“welke gebieden worden schoon gehouden en welke niet?” Er is geen scheidslijn tussen 
“milieu” en “samenleving”. Het milieubeschermingsbeleid moet zo worden ontworpen dat het 
sociale integratie in de hand werkt, en niet resulteert in lasten die gewone mensen niet kunnen 
dragen, waardoor ze in de armoede terechtkomen of uitgesloten raken.

Wat gelijke behandeling betreft, heeft rapporteur zich geconcentreerd op reproductieve 
rechten in het algemeen, en op gelijke behandeling van Roma-vrouwen in het bijzonder. Het 
recht op zeggenschap over je eigen lichaam is één van de belangrijkste grondrechten, en 



PE646.996v01-00 14/14 PR\1197927NL.docx

NL

fundamenteel voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het klopt dat op het vlak van de 
beschikbaarheid van abortus in een aantal lidstaten vooruitgang is geboekt, maar ook dat de 
toegang tot abortus in andere landen nu juist minder vanzelfsprekend is dan voorheen. 
Rapporteur heeft geconstateerd dat dit verslag elk jaar verklaringen bevat betreffende 
discriminatie van Roma in het algemeen. Het is echter duidelijk dat dit geen zoden aan de dijk 
zet, aangezien de discriminatie voortduurt. Wij waren van mening dat het beter is er geen 
doekjes om te winden en expliciet te veroordelen dat Roma-vrouwen anno 2020 in de EU in 
kraamklinieken nog altijd aparte kamers krijgen en geen gebruik mogen maken van dezelfde 
toiletten en dezelfde voorzieningen als andere vrouwen. In de EU worden Roma-vrouwen het 
slachtoffer van gedwongen sterilisatie, één van de meest aanschouwelijke voorbeelden van 
aantasting van de lichamelijke autonomie van vrouwen. Hoe is dit mogelijk, terwijl we elk 
jaar opnieuw onze verontwaardiging uitspreken over de discriminatie van Roma en deze 
veroordelen? Wanneer de lidstaten in kwestie zeggen de grondrechten te eerbiedigen? Dit 
mogen we niet toestaan. Algemeenheden zijn niet goed genoeg. We moeten benoemen en 
deze vorm van barbarij uitroeien.

We moeten ook zeggen wie fundamentele vrijheden ondermijnen, zoals het recht om te 
demonstreren en de mogelijkheid voor burgers om de machthebbers ter verantwoording te 
roepen door zich aaneen te sluiten. We hebben bruut politiegeweld tegen demonstranten 
gezien in sommige landen, en de veroordeling tot gevangenisstraffen (van soms meer dan tien 
jaar) van parlementsleden voor het door laten gaan van democratische volksraadplegingen. 
Waarom spreekt het Parlement sommige lidstaten wel aan op schendingen van de beginselen 
van de rechtsstaat, en andere niet?

Het Parlement besteedt veel aandacht aan het lot van vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten. Dit is één van de zwaarste beproevingen geweest van de toegewijdheid van de 
Unie aan grondrechten en ons systeem vertoont grote scheuren: de outsourcing van onze 
verantwoordelijkheid naar landen als Turkije en Libië, en berichten over gevallen waarin 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten aan de grenzen van de Unie met geweld en op 
illegale wijze worden tegengehouden en teruggestuurd (“refoulement”). Deze schendingen 
van onze wettelijke verantwoordelijkheid moeten in de openheid worden gebracht. Maar we 
moeten meer doen. We moeten het verband gaan zien tussen het buitenlands en milieubeleid 
van onze lidstaten enerzijds en de redenen waarom mensen asiel aanvragen anderzijds, zoals 
het feit dat Europese multinationals het Zuiden leegroven, de gevolgen van 
klimaatverandering voor die gebieden van de wereld als gevolg van de globalisering, en in het 
bijzonder de rol van lidstaten bij het steunen van staatsgrepen tegen gekozen regeringen en 
verpletterende sancties, om nog maar te zwijgen van het verkopen van wapens aan diegenen 
die brute oorlogen voeren. Tenzij we deze kwesties aanpakken en het recht verdedigen van 
mensen in de hele wereld om in hun eigen land van veiligheid en welvaart te genieten, zullen 
we de doelstellingen van het Handvest nooit helemaal verwezenlijken.


