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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:

1. wijst op de talloze verbeteringen die de grondwet aanbrengt in de bestaande verdragen op het 
gebied van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, met name: het opgeven van de 
pijlerstructuur, waardoor het merendeel van de procedures van de huidige derde pijler 
gecommunautariseerd kunnen worden; de algemene invoering van de besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en de vereenvoudiging van de wetgeving; de 
uitbreiding van de jurisdictie van het Hof van Justitie; de versterking van de rol van het 
Parlement als medewetgever; de opname van Europol in het communautaire kader in plaats 
van de intergouvernementele basis waarop de instelling nu berust, waardoor maar zeer 
beperkte democratische controle mogelijk is; de opname van het Handvest van de 
grondrechten in de tekst zelf van de grondwet, zodat het een juridische status krijgt; de 
geplande toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden; de versterking van Eurojust; het perspectief van 
de instelling van een Europees Openbaar Ministerie; de grotere rol voor de nationale 
parlementen en het Europees Parlement bij de evaluatie;

2. onderstreept het strategische belang van het Parlement in het publieke debat over de 
grondwet en beklemtoont de noodzaak om communicatievormen te ontwikkelen die de 
interesse van de burgers wekken;

3. onderstreept dat dit debat grootschalig en breed moet worden gevoerd, met alle instellingen, 
sociale actoren, politieke partijen en media, en dat er maximale publiciteit aan moet worden 
gegeven, onder meer op institutioneel vlak; wijst erop dat het Europese project betreffende 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in dit debat centraal moet staan;

4. is ingenomen met de "Parlementaire ontmoetingen" tussen het Europees Parlement en de 
nationale parlementen op 17 en 18 oktober 2005, gewijd aan samenwerking van justitie en 
politie in Europa; stelt vast dat er een algemene overeenstemming bestond over de talloze 
bijdragen van de grondwet op dit vlak alsook over de noodzaak van een nauwere 
samenwerking tussen de parlementen van de Unie, met name om de democratische controle 
en de efficiëntie van Europol en Eurojust te vergroten; is in dat opzicht van mening dat het 
interparlementaire debat in regelmatige cicli moet worden georganiseerd;

5. onderkent dat de ratificatie van de grondwet momenteel op grote problemen stuit, waardoor 
zowel de nationale regeringen en parlementen, als de instellingen van de Unie zich extra 
moeten inspannen om de Unie te voorzien van aan de uitdagingen en de verwachtingen van 
de burgers aangepaste actiemiddelen, in het bijzonder ter bestrijding van de criminaliteit en 
het terrorisme waarbij de fundamentele vrijheden in alle opzichten worden gerespecteerd; is 
van mening dat deze doelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd in het kader van 
een grondwet;

6. acht het absoluut noodzakelijk om het democratisch tekort dat nog steeds kenmerkend is voor
de ruimte van de vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, op te heffen, en meent derhalve dat 
de geplande overbruggingsclausules dringend volledig in werking moeten worden gesteld:
- door artikel 67 van het EG-Verdrag, met name wat betreft de volledige jurisdictie van het 



PE 364.935v03-00 4/5 AD\591250NL.doc

NL

Hof van Justitie, en
- door artikel 42 van het EU-Verdrag, zoals deze bepaling is opgenomen door het Verdrag 

van Maastricht;

7. wijst in dit verband op de vorderingen die het Hof van Justitie onlangs heeft geboekt op het 
gebied van communautaire bevoegdheden in de bepaling van sancties in strafzaken alsook 
op de arresten op het gebied van wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen 
(Zaak- Gözütök) en het "ne bis in idem" beginsel (Zaak-Pupino);

8. wijst erop dat het Europese beleid van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid coherente 
evaluaties vereist, zoals in de grondwet is bepaald; wijst erop dat de hierboven genoemde 
beleidsgebieden gedeeltelijk het extern optreden van de Unie bestrijken, waarvoor eenheid 
op institutioneel en wettelijk vlak in de Unie vereist is;

9. acht het een prioriteit om systematisch rekening te houden met het effect dat de 
beleidsmaatregelen van de Unie hebben op de grondrechten, en wijst op de dringende 
noodzaak een Bureau van de grondrechten op te zetten, dat de instellingen zal assisteren met 
de uitvoering van hun missie, en gebaseerd is op de beginselen die zijn geformuleerd in de 
resolutie die op 26 mei 2005  door het Parlement met een absolute meerderheid van zijn 
leden overeenkomstig artikel 192 van het EG-Verdrag is goedgekeurd; meent meer in het 
bijzonder dat dit bureau gezamenlijk door het Parlement en de Raad in het kader van de 
medebeslissingsprocedure opgericht dient te worden en volledig onafhankelijk moet zijn; is 
van mening dat de onafhankelijkheid van dit bureau op diverse manieren gewaarborgd moet 
worden, onder meer door op de post van directeur een persoon te benoemen die erkend 
wordt vanwege zijn ervaring op het gebied van de grondrechten en die zal worden 
geselecteerd volgens een procedure die deelname op voet van gelijkheid van het Parlement 
en de Raad garandeert, alsook door het aanwijzen van gekwalificeerde en onafhankelijke 
personen in de raad van bestuur.
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