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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (COM(2020)0225),

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel 352,

– gezien Verordening (EG) Nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting 
van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten1 (de FRA-verordening), 

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, de artikelen 
2, 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en 
de Europese Commissie van 19 juli 2012 over de gedecentraliseerde agentschappen en 
de gemeenschappelijke aanpak,

– gezien de studie “Versterking van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten– Herziening van de verordening tot oprichting van een Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten”, die in mei 2020 door zijn beleidsondersteunende 
afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken werd gepubliceerd,

– gezien artikel 105, lid 5, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, 

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

A. overwegende dat het voorstel voor een verordening van de Raad bijdraagt tot grotere 
doeltreffendheid van het Bureau voor de grondrechten door het in staat te stellen 
volledig te opereren op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen en 
door de taken en werkmethoden ervan te verduidelijken;

B. overwegende dat de rol van het Bureau voor de grondrechten als een onafhankelijk en 
volledig ontwikkeld EU-agentschap en waakhond op het gebied van de grondrechten 
verder moet worden versterkt; 

1 PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1.
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C. overwegende dat de EU-ambities op het vlak van het ontwikkelen van een sterkere 
externe dimensie tot uitdrukking moeten worden gebracht in de nauwere betrokkenheid 
van het Bureau voor de grondrechten bij het monitoren van en het uitoefenen van 
toezicht op het handelen en de activiteiten van de Unie en haar lidstaten op het gebied 
van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid;

D. overwegende dat - in een geglobaliseerde wereld - internationale samenwerking met 
derde landen steeds belangrijker is om grondrechten voldoende te beschermen;

E. overwegende dat bij de burgers van de EU vertrouwen in het werk van politie en justitie 
kan worden gewekt wanneer voor voldoende monitoring van en toezicht op het 
handelen en de activiteiten van de Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de grondrechten stroken, en verder overwegende dat de 
activiteiten van het Bureau voor de grondrechten op het gebied van vrijheid, veiligheid 
en justitie derhalve van het allergrootste belang is;

1. neemt kennis van de doelstelling van het Bureau voor de grondrechten van het 
verstrekken van informatie, bijstand en expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van grondrechten in de EU; onderstreept zijn rol als 
‘facilitator’, in de zin dat het Bureau de Unie en haar lidstaten ondersteunt met zijn 
handelen en activiteiten op het gebied van grondrechten;

2. onderstreept dat antisemitisme een complex verschijnsel is en een alomvattende respons 
op meerdere beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de opkomst van jodenhaat en 
antisemitisme een bedreiging vormt voor onze democratische waarden; maakt zich 
zorgen over de toename van het aantal antisemitische haatuitingen; onderstreept dat hier 
iets aan moet worden gedaan; 

3. herhaalt eens te meer absoluut bereid te zijn het Bureau voor de grondrechten te helpen 
zodat het volledig kan opereren op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de Unie 
vallen en invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld door de wetgevers van de EU, en 
dus de beginselen en voorwaarden te identificeren waaronder het zijn toestemming kan 
verlenen;

4. verzoekt de Raad bij het wijzigen van de FRA-verordening rekening te houden met de 
onderstaande overwegingen:

(i) Werkingssfeer van de verordening

In overeenstemming met de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord ‘Gemeenschap’ overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door ‘Unie’. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en justitie, onder de FRA-verordening moeten vallen;

(ii) Samenwerking met derde landen

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of landen 
waarmee een stabilisatie- en/of associatie-overeenkomst bestaat, maar moet ook open 
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staan voor andere derde landen, zoals de landen van de Europese Economische 
Ruimte/Europese Vrijhandelsassociatie, het VK post-Brexit, en de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid; 

(iii) Werkterreinen

Naast de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de grondrechten worden vermeld, en niet alleen 
in de overweging; dit zou nauw aansluiten bij de activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten in verband met antisemitische incidenten sinds 2009, met jaarlijkse 
updates over de situatie in elke lidstaat;

(iv) Annual and multiannual programming

Het voorstel van de Commissie om het voorgaande meerjarige kader (met een looptijd 
van vijf jaar) niet voort te zetten, moet worden geaccepteerd; het Bureau voor de 
grondrechten moet zijn programmering voorbereiden in nauwe samenwerking met de 
nationale verbindingsfunctionarissen voor het Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale autoriteiten te zorgen  het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van het Europees Parlement worden gestuurd, en 
de directeur van het Bureau voor de grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling - ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur van het Bureau voor 
de grondrechten;

5. verzoekt de Commissie te overwegen de FRA-verordening na een gedegen 
effectbeoordeling vergaander te herzien, teneinde de onafhankelijkheid van het Bureau 
voor de grondrechten te versterken; verzoekt de Commissie met name na te denken 
over:

(i) Management Board

Net als bij andere EU-agentschappen moet de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken het recht hebben een extra lid in de raad van bestuur van het 
Bureau voor de grondrechten te benoemen; de leden van de raad van bestuur moeten 
één keer herbenoemd kunnen worden, en de beperking betreffende niet-opeenvolgende 
mandaten is onnodig;

(ii) Onafhankelijke evaluatie en herziening van activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten

Het handelen en de activiteiten van het Bureau voor de grondrechten moeten elke vijf 
jaar aan een onafhankelijke externe (niet door de Commissie in opdracht gegeven) 
evaluatie worden onderworpen. Het doel van de onafhankelijke externe evaluatie moet 
in het bijzonder het beoordelen zijn van de impact, doeltreffendheid, efficiëntie en 
uitvoering van de activiteiten van het Bureau voor de grondrechten, alsook van de door 
het Bureau geboekte resultaten; de raad van bestuur moet de conclusies van de in artikel 
30, lid 3, vermelde evaluatie bestuderen en de Commissie, waar nodig, aanbevelingen 
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doen voor veranderingen met betrekking tot het Bureau voor de grondrechten, zijn 
werkmethoden en zijn mandaat; de Commissie moet de evaluatieverslagen en de 
aanbevelingen indienen bij het Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, en het Comité van de Regio's, en ze publiceren; na bestudering van de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen kan de Commissie, wanneer zij dit nodig acht, 
voorstellen voor wijziging van de verordening doen;

(iii) Taken

Op verzoek van de Raad, de Commissie of het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie kunnen verrichten, en conclusies en adviezen 
kunnen formuleren en publiceren over specifieke thema’s; dit moet het Bureau ook op 
eigen initiatief kunnen doen, en dus niet alleen op verzoek van een EU-instelling; 
daarnaast moeten afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten het recht hebben hiertoe 
het initiatief te nemen;

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



PR\1220842NL.docx 7/7 PE662.151v01-00

NL

TOELICHTING

Het Bureau voor de grondrechten vervult een voorname rol bij het verstrekken van informatie, 
bijstand en expertise over grondrechtkwesties, en bij het verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU. Het Bureau fungeert als ‘facilitator’, in de zin dat het de instellingen 
en de lidstaten van de EU ondersteunt bij maatregelen en acties op het gebied van 
grondrechten.

Zowel om deze belangrijke taken te kunnen uitvoeren, alsook om rekening te houden met de 
institutionele veranderingen die zich sinds de goedkeuring van het huidige mandaat (in 2007) 
hebben voorgedaan, moet huidige mandaat van het Bureau voor de grondrechten worden 
bijgewerkt. De EU-ambities op het gebied van het ontwikkelen van een sterkere externe 
dimensie moeten hun weerslag krijgen in grotere betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het uitoefenen van toezicht op het handelen en de 
activiteiten van de Unie en haar lidstaten op het gebied van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, alsook in grotere mogelijkheden voor samenwerking met 
derde landen, zoals de EER/EVA-landen, het VK post-Brexit, en de landen die onder het 
Europees nabuurschapsbeleid vallen. Het mandaat van het Bureau voor de grondrechten moet 
ook betrekking hebben op het handelen en de activiteiten van politie en justitie op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie.

Gezien zijn rol als onafhankelijk agentschap moet de raad van bestuur van het Bureau voor de 
grondrechten jaarlijks over de programmeringsdocumenten kunnen beslissen, en moet er elke 
vijf jaar een onafhankelijke, externe evaluatie plaatsvinden van de impact, doeltreffendheid, 
efficiëntie en uitvoering van de activiteiten van het Bureau voor de grondrechten, alsook van 
de door het Bureau geboekte resultaten.


