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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

A. overwegende dat het verzoekschrift aan het Parlement voor de burgers een belangrijk 

instrument is om inbreuken op de grondrechten te signaleren die zij ervaren in lidstaten 

waar zij wonen; 

 B. overwegende dat de opneming van het Handvest van de grondrechten als een bindend 

kernelement in het Verdrag van Lissabon bij de EU-burgers hooggespannen 

verwachtingen schiep omtrent een hoog niveau van burgerbescherming en sociale 

bescherming; 

C. overwegende dat bijna honderd in 2015 bij het Parlement ingediende verzoekschriften 

rechtstreeks betrekking hebben op veronderstelde schendingen van de grondrechten in de 

zin van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; overwegende dat bij de 

behandeling van verzoekschriften ook nog andere problemen rond daadwerkelijke 

bescherming door het Handvest aan het licht kunnen komen; 

D. overwegende grondrechten niet altijd rechtstreeks worden geschonden maar in sommige 

gevallen zijdelings, bijvoorbeeld door milieuschade; overwegende dat artikel 37 van het 

Handvest het recht op milieubescherming vastlegt; overwegende dat een beduidend deel 

van de ingediende verzoekschriften over geconstateerde of potentiële milieuagressie gaat; 

E. overwegende dat het actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees 

Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf erkend wordt in de 

artikelen 39 en 40 van het Handvest; overwegende dat uitoefening van het recht van vrij 

verkeer dit recht niet mag doorkruisen; 

F. overwegende dat in artikel 34 van het Handvest het grondrecht op sociale zekerheid en 

sociale bijstand is neergelegd; overwegende dat goede universele ziekteverzekering een 

essentiële pijler van sociale zekerheid vormt; overwegende dat sociale huisvesting als 

vereiste voor een waardig bestaan ook onder de werking van dit artikel valt; overwegende 

dat toegang tot betaalbare energievoorziening essentieel om in waardigheid te kunnen 

leven; 

G. gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), 

H. overwegende dat nog steeds sprake is van een genderkloof waar het gaat om het volle 

genot van de grondrechten, met name op het punt van daadwerkelijke invulling in de 

dagelijkse werkelijkheid voor mannen en vrouwen van de bepalingen in de hoofdstukken 

‘Gelijkheid’ en ‘Solidariteit’ in het Handvest; 

I. overwegende dat artikel 24 van het Handvest voorziet in de grondrechten van kinderen; 

overwegende dat er in 2015 honderden verzoekschriften over voogdijzaken zijn 

ingediend, in de meeste gevallen met grensoverschrijdende aspecten; overwegende dat er 

een specifieke werkgroep is opgericht om het grootste deel van deze zaken doeltreffender 
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aan te pakken; 

J. overwegende dat de Commissie verzoekschriften en de Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken in hun gezamenlijke verslag over het speciaal verslag van 

de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex 

(OI/5/2012/BEH-MHZ) oog hadden voor de inspanningen van Frontex om de 

grondrechten meer te ontzien en bij het agentschap aandrongen op een behandeling van de 

individuele klachten over grondrechtsinbreuken bij zijn operaties; overwegende dat deze 

verplichting onder meer het opzetten van een systeem voor de melding van incidenten en 

de ontwikkeling van gedragscodes impliceert; overwegende dat de eerbiediging en 

bescherming van de grondrechten geldt voor alle instellingen, agentschappen en organen 

van de EU; 

K. overwegende dat de huidige enge interpretatie van artikel 51 van het Handvest een echte 

belemmering vormt voor de nuttige werking van de voorafgaande bepalingen, waardoor 

mogelijk niet aan de verwachtingen wordt voldaan en de onvrede onder de burgers per 

slot van rekening kan toenemen; overwegende dat de Commissie verzoekschriften onlangs 

een specifieke hoorzitting heeft georganiseerd om te bespreken of de werkingssfeer van 

het Handvest moet worden verbreed; 

L. overwegende dat de Unie zich geen gevallen van schending of aantasting van 

fundamentele burgerrechten zoals vrijheid van informatie kan veroorloven en evenmin 

machtsmisbruik, institutioneel racisme en institutionele vreemdelingenhaat, zaken 

waarover soms in verzoekschriften wordt geklaagd, binnen haar grenzen kan dulden; 

1. is van mening dat de burgers verwachten dat het Handvest garant staat voor de 

bescherming van hun grondrechten door de instellingen en organen van de Unie en de 

lidstaten wanneer zij aan het Unie-recht uitvoering geven; merkt op dat gebrek aan 

bescherming en aan besef van de rechten die zij aan het Handvest ontlenen de 

teleurstelling van de burger in het Europees project nog kan versterken; merkt op dat het 

algemene publiek slechts beperkte notie heeft van wat het toepassingsgebied van het 

Handvest omvat; gelooft dat de Commissie en de lidstaten meer kunnen doen, met 

gerichte campagnes via traditionele en online media, om meer bekendheid te geven aan 

het Handvest, en vooral aan de werking van artikel 51, en aan de wegen waarlangs de 

burger genoegdoening kan vorderen in geval van grondrechtsinbreuk; vraagt de 

Commissie waakzaam toe te zien op een volledige en consistente invulling van het 

Handvest door de lidstaten; is van mening dat een verruimde interpretatie van artikel 51 

moet worden overwogen die verder gaat dan alleen de exclusieve bevoegdheden van de 

Unie en dat de zin van dit artikel bij een komende verdragsherziening opnieuw moet 

worden beoordeeld; 

2. is van mening dat de werkelijke hervorming van het Europese burgerinitiatief en de 

efficiënte werking ervan in grote mate kunnen bijdragen aan het oppoetsen van het imago 

van de Unie; 

3. is er vast van overtuigd dat de bezuinigingsmaatregelen een voortdurende achteruitgang in 

de grondrechtsbescherming in de EU hebben bewerkstelligd, wat onder andere een 

alarmerende jeugdwerkloosheid, een enorme toename van het aantal arme werknemers en 

meer armoede en sociale marginalisering heeft veroorzaakt; dringt aan op onmiddellijke 

stopzetting van alle bezuinigingsmaatregelen en roept zowel de EU als de lidstaten ertoe 
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op doelgericht beleid te ontwikkelen met het oog op het waarborgen van hoogwaardige en 

fatsoenlijke banen en socialebeschermingsmaatregelen, in de eerste plaats gericht op 

burgers die met armoede en sociale uitsluiting worden geconfronteerd; 

4. wijst op de stijging van het aantal verzoekschriften in verband met de economische en 

sociale crisis in Europa, die heeft geresulteerd in de schending van veel grondrechten van 

burgers; 

5. benadrukt dat alle instellingen, agentschappen en organen van de Unie alsook de lidstaten 

gebonden zijn aan de bepalingen van het Handvest van de grondrechten; 

6. benadrukt dat ofschoon vrijheid van verkeer en verblijf een grondrecht is dat de burger 

aan de interne markt en het Handvest ontleent, veel burgers niettemin nog steeds op 

problemen stuiten bij de uitoefening van die rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om 

portabiliteit van socialezekerheidsuitkeringen, pensioenen, gezondheidszorg, erkenning 

van beroepskwalificaties en van burgerlijke-staatscertificaten;  vraagt de lidstaten om te 

handelen conform het Handvest om te zorgen dat de burgers universele toegang krijgen tot 

goede gezondheidszorg (inclusief medicijnen en behandeling), rechtspraak, sociale 

diensten, onderwijs en huisvesting; 

7. benadrukt dat de grondrechten van vrouwen moeten worden gewaarborgd op alle terreinen 

van het openbare leven, met name inzake maatschappelijke en politieke participatie; roept 

de Commissie en de lidstaten op beleid ten uitvoer te leggen om deze rechten actief te 

waarborgen, in overeenstemming met VN-Resolutie 66/130 van 19 december 2011 over 

de politieke participatie van vrouwen; 

8. wijst op de rechten van mensen met een handicap op maatregelen die beogen hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te bewerkstelligen; vraagt de Commissie, de lidstaten en de regionale 

en lokale autoriteiten om erop toe te zien dat deze rechten - vooral zoals die zijn 

vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het 

verdrag van Marrakesh - terdege worden gerespecteerd en toegepast, onder transparant 

toezicht; is van mening dat er geen EU-middelen mogen gaan naar projecten die inbreuk 

maken op dit grondrecht, zoals projecten waardoor mensen met een handicap van de 

gemeenschap afgesneden raken; 

9. verzoekt de EU het facultatief protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap te ratificeren en zo spoedig mogelijk een doeltreffende 

uitgebreide en transversale evaluatie van de EU-wetgeving uit te voeren om deze volledig 

te harmoniseren met de bepalingen van dat verdrag, zodat een echt democratisch en 

participatief proces op gang wordt gebracht om een rechtstreekse en volledige 

betrokkenheid van representatieve organisaties van personen met een handicap te 

garanderen; 

10. wijst erop dat het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap in zijn 

slotopmerkingen over het eerste verslag van de Europese Unie kritisch aanstipte dat de 

bezuinigingsmaatregelen die de EU en haar lidstaten hebben aangenomen, de 

levensstandaard van personen met een handicap en het genot van de grondrechten hebben 

aangetast; 
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11. onderstreept dat asielzoekers die met Frontex in aanraking komen er aanspraak op hebben 

dat hun grondrechten worden gerespecteerd en dat hun de rechtsmiddelen worden 

aangeboden om hun rechten door middel van een vastliggend klachtenmechanisme te 

handhaven; is verheugd dat in de verordening betreffende de Europese grens- en 

kustwacht een onafhankelijke klachtenregeling is opgenomen om de eerbiediging van de 

grondrechten bij alle activiteiten van het agentschap te monitoren en te waarborgen; 

12. betuigt zijn waardering voor het onderzoek van de Europese Ombudsman dat tot 

invoering van dit mechanisme heeft geleid, en voor haar doorgaande inspanningen om de 

grondrechten ook door de EU-instellingen te doen eerbiedigen; juicht het toe dat zij nagaat 

of het wel strookt met het Handvest van de grondrechten als door de lidstaten geld uit het 

EU-Cohesiefonds voor projecten wordt besteed waarbij mensen met een handicap in 

instellingen worden geplaatst in plaats van in de samenleving geïntegreerd; 

13. benadrukt hoe belangrijk het is inheemse etnische, nationale, taalkundige en religieuze 

gemeenschappen en bedreigde talen op Europees en nationaal niveau te beschermen; 

14. keurt elke vorm van discriminatie af; vraagt de lidstaten om bijzondere aandacht te 

schenken aan en effectief op te treden tegen discriminatie van minderheden en migranten, 

alsook aan de beperkingen op de mediavrijheid waarover in verzoekschriften en door 

internationale organisaties als Verslaggevers zonder Grenzen regelmatig wordt geklaagd; 

vraagt de EU en de lidstaten passende maatregelen te treffen om de bestaande situatie in 

de mediasector te verbeteren, teneinde de vrijheid en de pluriformiteit van de media, als 

vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 

gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, volledig te waarborgen; 

herinnert eraan dat culturele en taalkundige diversiteit een onderscheidend kenmerk is van 

de Europese Unie en dat de rechten van culturele en linguïstische minderheden door het 

Handvest worden beschermd; dringt erop aan dat de richtlijn inzake toepassing van het 

beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, in de Raad opnieuw in behandeling komt; 

15. roept de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten op de grondrechten te garanderen 

waaronder ook het recht om werk te aanvaarden in overeenstemming met de geldende EU 

en nationale wetgeving, van alle burgers uit derde landen die in een EU-land wonen, en 

hun sociale inclusie te vergemakkelijken; maakt zich zorgen over grondrechtsinbreuken in 

de opvang- en detentiecentra voor migranten; 

16. benadrukt dat in bepaalde lidstaten de thans door opvangcentra voor migranten gebruikte 

beheer- en financieringsmechanismen aanleiding kunnen geven tot ernstige 

wetsovertredingen, corruptie, misbruik en grondrechtsinbreuken; 

17. verzoekt de Commissie zonder aarzeling en met volledige gebruikmaking van haar 

bevoegdheden en prerogatieven met sancties op te treden tegen lidstaten die de 

fundamentele vrijheden van meningsuiting en informatie en van vereniging en 

vergadering niet respecteren of zich bezondigen aan vormen van machtsmisbruik zoals 

institutioneel racisme of xenofobie; 

18. is van mening dat de EU en de lidstaten het solidariteitsbeginsel consequent in acht 

moeten nemen en de nodige inspanningen moeten leveren om verantwoordelijkheden te 

delen teneinde de volledige bescherming van het leven van migranten en vluchtelingen te 
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waarborgen en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, met volledige 

inachtneming van het beginsel van non-refoulement en de grondrechten; 

19. wijst op de regelmatig in de verzoekschriften terugkerende klachten over problemen die 

legaal in de EU verblijvende echtgenoten van EU-burgers uit derde landen en permanent 

ingezetenen uit derde landen, met name staatlozen, ondervinden wanneer zij van hun 

rechten gebruik willen maken; 

20. is van mening dat de invoering van nationale wetgeving die afbreuk doet aan het 

investeringsklimaat voor hernieuwbare energiebronnen, niet alleen in sommige gevallen 

de rechtszekerheid aantast, zoals in een aantal ingediende verzoekschriften wordt 

geklaagd, maar ook als inbreuk op het Handvest te beschouwen is als de 

verantwoordelijken verzuimen Unie-wetgeving met betrekking tot de energie- en 

klimaatstrategie van de Unie om te zetten of uit te voeren; 

21. wijst op de problemen die burgers ondervinden als gevolg van de niet-erkenning van 

officiële documenten in verschillende lidstaten, met name huwelijksakten en 

adoptiecertificaten, waardoor het niet mogelijk is "de belangen van het kind" te 

waarborgen; 

22. dringt aan op bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen, met name in de context 

van grensoverschrijdende geschillen over voogdij, adoptie zonder ouderlijke instemming 

en omgangsregelingen, zoals eveneens uiteen wordt gezet in het advies van de Commissie 

verzoekschriften betreffende "Grensoverschrijdende aspecten van adopties"; vraagt de 

Commissie om duidelijke richtsnoeren omtrent het begrip "de belangen van het kind" in 

het kader van de herziening van de verordening Brussel II bis; is van mening dat de in de 

Unie bestaande verschillen inzake voogdij en ouderlijke verantwoordelijkheid het 

onmogelijk maken "de belangen van het kind" en het recht van het kind op blijvend 

contact met beide ouders te waarborgen; 

23. dringt aan op de aanneming van nieuwe wetgeving ter bestrijding van energiearmoede en 

is ingenomen met eerdere initiatieven op onverschillig welk bestuurlijk niveau met het 

oog op het waarborgen van universele toegang tot energie; is van mening dat het nemen 

van specifieke maatregelen om elk huishouden van betaalbare energie te verzekeren, 

onder het bereik valt van sociale zekerheid en bijstand in de zin van artikel 34 van het 

Handvest; hekelt besluiten die de vrijwaring van dit recht kunnen belemmeren enkel 

wegens bevoegdheidsgeschillen tussen instanties; 

24. betreurt dat de kinderarmoede op een zeer hoog peil blijft en dat kinderen nog steeds een 

groter armoederisico lopen dan volwassenen; roept de EU en de lidstaten op meer te doen 

door een holistische strategie aan te nemen om alle onderliggende oorzaken van 

kinderarmoede met succes te kunnen aanpakken; 

25. onderstreept dat de rol van de Commissie verzoekschriften moet worden versterkt 

teneinde de in het Handvest vastgelegde grondrechten te beschermen; 

26. is verheugd over de vooruitgang rond de LGBTI-rechten die in 2015 is gemaakt; blijft 

bezorgd over de nog steeds bestaande discriminatie op grond van seksuele geaardheid en 

genderidentiteit en de beperking op de vrijheid van meningsuiting, vergadering en 

vereniging van LGBTI-georiënteerde mensen; stipt aan dat de discriminatie van LGBTI-
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gezinnen onmiddellijk moet worden aangepakt, en dringt er bij de lidstaten op aan hun 

familierechtelijke status te erkennen en hun vrije verkeer in de gehele EU te waarborgen; 

27. beklemtoont dat een groot aantal staatlozen van de verkiezingen voor het Europees 

Parlement is uitgesloten terwijl er ten koste van hen zetels worden toegewezen; verzoekt 

de Commissie deze kwestie te onderzoeken; 

28. wijst erop dat de grondrechten van interseksuelen in de Europese Unie worden 

geschonden daar zelfs hun recht op een eigen identiteit er wordt beknot; 

29. spoort de Commissie aan tot een krachtige aanpak van de kwestie rond het nationaal 

stemrecht, vooral in de gevallen waarin burgers worden uitgesloten van de nationale 

verkiezingen wanneer zij gebruikmaken van hun recht van vrij verkeer, alsook in gevallen 

van uitsluiting van de Europese verkiezingen of wanneer hun het lidmaatschap van een 

politieke partij wordt ontzegd. 

30. herinnert eraan dat ingevolge artikel 46, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens de verdragsluitende partijen zich zonder voorbehoud plechtig hebben 

verbonden tot aanvaarding van de einduitspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens in zaken waarbij zij partij zijn; betreurt de achterstand bij de 

tenuitvoerlegging en in sommige gevallen het gebrek aan politieke wil om aan bepaalde 

uitspraken van het Hof uitvoering te geven; spoort aan tot het nemen van strengere 

maatregelen in geval van vertragingsmanoeuvres of voortdurende niet-uitvoering van 

uitspraken; 

31. verzoekt de instellingen en organen van de Unie, en de lidstaten wanneer zij het recht van 

de Unie ten uitvoer brengen, een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen en 

het beginsel van duurzame ontwikkeling na te leven; betreurt de overontwikkeling die 

zich voordoet in delen van de EU en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en het 

leven van de Europese burgers en ingezetenen die in de betrokken gebieden wonen. 

32. wijst op het grondrecht op behoorlijk bestuur; verzoekt de lidstaten het goede voorbeeld te 

geven door er onder meer voor te zorgen dat hun administratieve processen open, 

controleerbaar, eerlijk, transparant en evenredig zijn. 
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