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SUGGESTIES 

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

Het Europees Parlement, 

1. brengt een positief advies uit over het ontwerp voor een Verdrag tot vaststelling van de eerste 
Grondwet voor Europa en is van mening dat de vooruitgang die is gemaakt met de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid op zich al voldoende reden is voor ratificatie van het 
ontwerpverdrag door de lidstaten; 

2. is van mening dat het Grondwetverdrag volledig beantwoordt aan de verwachtingen van het 
Europees Parlement op het stuk van de totstandbrenging van een echte ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid; 

3. stelt met voldoening vast dat: 

 - het Grondwetverdrag het democratische tekort dat de besluitvorming op het gebied van de 
justitiële en politiële samenwerking in strafzaken kenmerkt, ongedaan maakt en dat de 
opneming van de Gemeenschap in de Unie, de uitbreiding van de wetgevingsprocedure tot 
onderwerpen die tot nog toe onder de derde pijler vielen en stemming met gekwalificeerde 
meerderheid het mogelijk maken eindelijk een echte "rechtsunie" tot stand te brengen, 

 - het Handvest van de grondrechten in het Grondwetverdrag is opgenomen zodat een 
daadwerkelijke bescherming van deze rechten in de Europese Unie gewaarborgd wordt, 
wat absoluut noodzakelijk is om de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
kunnen voltooien, 

 - het Verdrag bepaalt dat de Europese Unie moet toetreden tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

 - dankzij de afschaffing van de pijlerstructuur eindelijk een gemeenschappelijke 
rechtsgrondslag voor de gegevensbescherming mogelijk wordt, zodat de noodzakelijke 
harmonisering van de bestaande bepalingen, met name op het gebied van de justitiële en 
politiële samenwerking, uitgevoerd kan worden, 

 - de bepaling is opgenomen dat een kwart van de lidstaten wetgevingsinitiatieven kan nemen 
op het gebied van de justitiële en politiële samenwerking in strafzaken; dat de lidstaten op 
deze wijze actief kunnen deelnemen aan de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid door de Unie voorstellen te doen voor de oplossing van 
problemen die de nationale grenzen te buiten gaan, 

 - het immigratiebeleid volledig een zaak van de Europese Unie wordt, waarbij het om meer 
gaat dan alleen de bescherming van de interne veiligheid en de bevordering van de 
solidariteit en de rechtvaardige verdeling van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ter 
zake en dat een specifieke rechtsgrondslag wordt ingevoerd voor de integratie van 
onderdanen van derde landen die legaal in de Unie verblijven, 

 - aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de totstandbrenging van een Europese justitiële 
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ruimte en de bevordering van de kwaliteit van de rechtspraak op het Europese vlak, 

 - het Grondwetverdrag de hoofdlijnen van een Europese openbare orde vaststelt waarin niet 
alleen de veiligheid van de lidstaten maar ook de interne en externe veiligheid van de 
Europese Unie wordt beschermd en dat hiertoe de rol van de Commissie en van 
agentschappen als Eurojust en Europol wordt versterkt, 

 - Europol niet langer gebaseerd moet zijn op een intergouvernementele overeenkomst, maar 
op een gewone Europese wet, en dat het optreden van dit orgaan onder toezicht van het 
Europees Parlement, de nationale parlementen en het Hof van Justitie komt te staan, 

 - het Verdrag de Raad voldoende rechtsgrond biedt om de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid te verdiepen, met name door het materiële strafrecht verder te 
harmoniseren of de bevoegdheden van het Europese Openbaar Ministerie uit te breiden, 

 - vooral de rol van de nationale parlementen wordt versterkt, met name bij het toezicht op de 
naleving van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, de beoordeling van 
EUROJUST en de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid door de lidstaten, 

 - de strijd van de Unie tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen 
door het verdrag inzake de grondwet zal worden vergemakkelijkt (met name door 
artikel II-65, lid 3 waarin mensenhandel wordt verboden en door artikel III-271, eerste 
alinea waarin het mogelijk wordt gemaakt minimale voorschriften vast te stellen over 
bepaling van het bestanddeel van een strafbaar feit en de gevolgen in sectoren van 
bijzonder zware misdaad zoals mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en 
kinderen; 

4. stelt vast dat op enkele punten een grotere integratie mogelijk was geweest en zet met name 
vraagtekens bij: 

 - de beperkingen die voortvloeien uit de opneming van de bepaling (artikel III-267, lid 5) dat 
de lidstaten het recht hebben zelf te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen zij tot 
hun grondgebied toelaten, waardoor de mogelijkheid om een echt Europees beleid ter 
regeling van de legale immigratie in de Europese Unie te scheppen feitelijk komt te 
vervallen, 

 - de wenselijkheid van de opneming van een "noodrem" clausule (artikel III-270, lid 3) voor 
justitiële samenwerking in strafzaken, 

 - de wenselijkheid van specifieke regelingen op grond waarvan bepaalde lidstaten van de 
Grondwet kunnen afwijken, 

 - de beperkte rol van het Europees Parlement op het gebied van de justitiële samenwerking 
in burgerlijke zaken, met name ten aanzien van het familierecht, 

 - de bepalingen betreffende de bevriezing van bankrekeningen, geld en economische baten 
die nodig zijn om de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te verwezenlijken, 
anders dan in de tekst van de Conventie werd voorgesteld, beperkt blijven tot het 
voorkomen en bestrijden van terrorisme en niet gelden voor de preventie en bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit en de mensenhandel, 
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 - de voorziene beperkingen van de bevoegdheid van de Europese officier van justitie en 
wenst dat deze bevoegdheid meer kan omvatten dan alleen de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Unie, zoals bepaald in artikel III-274; 

5. vraagt de Commissie constitutionele zaken de lidstaten te verzoeken om het 
Grondwetverdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren. 
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