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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 Verdrag van Lissabon: een interinstitutionele uitdaging in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht

1. Men is het er in het algemeen over eens dat de Europese Unie dankzij de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie (het Handvest van de grondrechten) kan uitgroeien tot "… een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de verschillende 
rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd" (artikel 67 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). De ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht (RVVR) wordt niet langer beperkt door specifieke doelstellingen, 
zoals in het Verdrag van Maastricht het geval was, en daarom zal zij een fundamentele 
rol gaan spelen in de toekomstige betrekkingen tussen de lidstaten en de EU. Bovendien 
vinden alle nationale en Europese actoren in deze tamelijk nieuwe ruimte, die het hart 
raakt van de nationale grondwettelijke stelsels, het bijzonder belangrijk om de 
gemeenschappelijke dialoog voort te zetten.

2. In dat perspectief en om ervoor te zorgen dat het Parlement meteen vanaf de eerste dag 
van de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag goed is voorbereid, is het van het 
grootste belang dat de instellingen van de EU onderhandelen over een interinstitutionele 
overeenkomst waarin worden opgenomen:

a) een nieuwe visie en de voornaamste doelstellingen die de EU na 2009 dient te 
realiseren;
b) nieuwe methoden van samenwerking, in de zin dat nationale parlementen bij het beleid 
op dit gebied worden betrokken;
c) de maatregelen die moeten worden getroffen om de overgang voor de instellingen en 
de Europese burgers tot een succes te maken.

Rekening houdend met de interinstitutionele strategie dient elke instelling vervolgens 
haar eigen interne organisatie en methoden aan te passen.

Een nieuwe visie en de voornaamste doelstellingen die de EU na 2009 dient te realiseren

3. De Europese Raad dient voor eind 2009 over de toekomst van de RVVR te beslissen. De 
lidstaten zelf dragen via discussies in de "FUTURE"-groep (adviesgroep op hoog niveau 
voor de toekomst van het Europese interne beleid) mogelijke ideeën aan om het volgende 
meerjarenprogramma vorm te geven. Tevens is de Commissie bezig een alomvattend 
verslag te schrijven dat in het voorjaar van 2009 gereed moet zijn en dat als basis kan 
dienen voor de beraadslagingen van Parlement en Raad. 
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Met inachtneming van dit tijdschema kan het Parlement zijn eigen evaluatieverslag vóór 
het voorjaar van 2009 opstellen.

Op grond van de bijdragen van de lidstaten (verslag van de FUTURE-groep) en van de 
Commissie, en van zijn eigen aanbevelingen kan het in juni 2009 verkozen Parlement 
met de nieuwe Commissie en de Europese Raad onderhandelen over een 
wetgevingsprogramma voor de RVVR.

4. Het toekomstige wetgevingsprogramma voor de RVVR moet maatregelen op het gebied 
van politiële en justitiële samenwerking in civiele en strafzaken bevorderen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het beginsel van wederzijdse erkenning van gerechtelijke 
beslissingen dat in het nieuwe Verdrag is opgenomen, zodat de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de lidstaten wordt vergemakkelijkt en met als doel te komen tot een 
toekomstig Europese strafrecht.

5. In lijn met deze aanpak zou het meer dan welkom zijn wanneer de Commissie een 
strategie zou vaststellen met de volgende doelstellingen:

a) versterking van de relatie tussen de bepalingen van de Verdragen die de 
rechtsgrondslag voor specifiek beleid (zoals tegengaan van discriminatie, bescherming 
van asielzoekers, verbetering van de transparantie, gegevensbescherming, de rechten van 
minderheden en de rechten van slachtoffers en verdachten) vormen, en de 
overeenkomstige artikelen van het Handvest van de grondrechten. De goedkeuring 
van een Handvest van de grondrechten dat bindend is, maakt het mogelijk dit acquis te 
herzien, waarbij rekening moet worden gehouden met de primaire plicht van de EU-
instellingen om de grondrechten te beschermen. Deze ontwikkeling kan worden 
geïllustreerd aan de hand van het vraagstuk van de gegevensbescherming, die een 
zelfstandig grondrecht gaat vormen.

b) totstandbrenging van permanente en nauwere betrekkingen tussen Europese en 
nationale wetgevers enerzijds en tussen Europese en nationale rechters anderzijds 
betreffende zaken waarin de lidstaten medebevoegd zijn. 

6. Zoals het Parlement reeds heeft betoogd1, dienen de Commissie en de lidstaten te 
verifiëren of de wetgevingsvoorstellen niet alleen met het Handvest van de grondrechten 
in overeenstemming zijn, maar ook met alle Europese en internationale instrumenten 
betreffende grondrechten waarbij de lidstaten partij zijn. De toepassing van het 
Handvest van de grondrechten, het bindende karakter en de gepastheid ervan, en de 
toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), zullen er eveneens toe leiden dat 
de grondrechten op dit gebieden beter worden geëerbiedigd. Ook door de invoering van 
de gewone wetgevingsprocedure krijgt het wetgevingsproces een impuls. 

7. Het jaarlijks debat over het meerjarenprogramma voor de RVVR moet blijven bestaan en 

                                               
1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 over de naleving van het Handvest van de 
grondrechten in wetgevingsvoorstellen van de Commissie: methodologie voor een systematische en grondige 
controle (PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 229).
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zich richten op de bescherming van de grondrechten in de Europese Unie, de uitvoering 
van het Handvest van de grondrechten en op de eerbiediging door de lidstaten van de 
waarden en beginselen die zijn neergelegd in het nieuwe artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU)1. Het moet gebaseerd zijn op verslagen van de 
Raad, de Commissie en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).
Het Parlement deelt de mening van het trio-voorzitterschap van de Raad2

(Frankrijk, de Republiek Tsjechië en Zweden) dat een "eventuele herziening van 
het mandaat van het Bureau voor de grondrechten voor 31 december 2009 
plaatsvindt" en dat een dergelijke herziening de mogelijkheid biedt de 
samenwerking met de Raad van Europa, zijn secretaris-generaal, zijn Commissaris 
voor de mensenrechten en zijn relevante commissies van de Parlementaire 
Vergadering te versterken.

Nieuwe methoden van samenwerking, in de zin dat de nationale parlementen bij het RVVR-
beleid worden betrokken 

8. Het grootste probleem waarop het Parlement zal stuiten bij de uitoefening van de 
wetgevende taken die het deelt met de Raad op het terrein van de politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, is het verkrijgen van toegang tot relevante informatie in de 
lidstaten. Vanwege de zeer gevoelige zaken die aan de orde komen in het kader van het 
aan de RVVR gerelateerde beleid, is het meer dan nodig zo snel mogelijk de nieuwe 
Verdragsbepalingen over transparantie in de EU-instellingen uit te voeren en het 
Parlement de mogelijkheid te bieden vertrouwelijke informatie te onderzoeken waarmee 
bijvoorbeeld gewerkt wordt door Europol, het Gemeenschappelijk Situatiecentrum 
(SitCen) en het toekomstige Permanente Comité voor interne veiligheid (COSI) (artikel 
71 VWEU). In het nieuwe artikel 15 VWEU wordt het huidige recht op toegang tot 
documenten van Parlement, Commissie en Raad uitgebreid tot alle EU-instellingen en -
instanties (artikel 255 VEG), zodat er sprake zal zijn van een betere verantwoording door 
de EU-instellingen, met name op deze gebieden. 

9. In hetzelfde perspectief van democratische verantwoording is het voor het Parlement van 
wezenlijk belang:

a) de nationale parlementen continu te betrekken bij de vaststelling van de algemene 
RVVR-strategieën, bij het nemen van wetgevingsmaatregelen of bij de beoordeling van 
de effecten daarvan op nationaal niveau3. 
b) op de hoogte gebracht te worden van het officiële standpunt4 van de Commissie over 
initiatieven van de lidstaten, vooral over de mogelijke gevolgen van de voorgestelde 
nieuwe regels voor de bescherming van de grondrechten en de instandhouding van de 
Europese rechtsorde.
c) het maatschappelijk middenveld te laten deelnemen door rekening te houden met de 

                                               
1[2] Er zij op gewezen dat volgens de huidige regels van het Parlement de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken verantwoordelijk is voor het meeste aan de RVVR gerelateerde beleid en voor het 
"waarschuwingssysteem" dat in artikel 7 VEU wordt beschreven.
2 Ontwerp 18-maandenprogramma van de Raad, Raadsdoc. nr. 10093/08.
3 Zie met name artikel 70 VWEU.
4 Dit gebeurt soms reeds overeenkomstig een praktijk die commissaris Vitorino in de vorige zittingsperiode heeft 
geïntroduceerd.
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bepalingen van het Verdrag van Lissabon inzake het burgerinitiatief, door de burgers over 
dit nieuwe recht te informeren en door erop toe te zien dat de vast te stellen regels voor 
de uitvoering van het burgerinitiatief heldere, eenvoudige en gebruikersvriendelijke 
voorwaarden voor de uitoefening van dat recht bevatten.
d) maatschappelijke netwerken te laten deelnemen die op RVVR-gebied samenwerken 
met Europese en nationale instellingen (zie de netwerken die gerelateerd zijn aan het 
FRA, het Europees Forum voor strafrechtspleging, enz.).

10. Een meer algemene kwestie betreft de vraag hoe de nieuwe Verdragsbepalingen over 
gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden (artikel 290 en artikel 291 VWEU) moeten 
worden toegepast, als het gaat om aan de RVVR gerelateerd beleid. Als algemeen 
beginsel moet gelden dat een maatregel die de reikwijdte van de bescherming van de 
grondrechten kan beïnvloeden, onder de gedelegeerde bevoegdheden valt zodat het 
Parlement het desbetreffende besluit kan herroepen. 

11. Tevens dient te worden opgemerkt dat het Parlement nu betrokken wordt bij de 
onderhandelingen over en goedkeuring van internationale overeenkomsten. Het 
Parlement houdt daarbij in de gaten of de grondrechten worden geëerbiedigd, 
bijvoorbeeld bij de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen. Als gevolg 
hiervan moeten de desbetreffende commissies ook nauwe banden aanknopen met de 
corresponderende instellingen in de Raad van Europa, de VN-agentschappen en de 
parlementen van de betrokken derde landen. 

Hoe in de overgangsfase om te gaan met hangende wetgevingsvoorstellen 

12. In de overgangsperiode krijgt het Parlement te maken met diverse veranderingen in de 
vorm en inhoud van wetgeving die nog in behandeling is. De Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is van mening dat het Parlement zich moet 
blijven inzetten voor een interinstitutionele overeenkomst die met betrekking tot 
hangende wetgevingsvoorstellen van de derde pijler moet voorzien in een 
raadplegingsprocedure zoals we die al kennen, met de eerste lezing van de 
medebeslissingsprocedure, om volledige rechterlijke toetsing mogelijk te maken.

Derhalve mogen alle hangende voorstellen over de derde pijler met beperkte gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele vrijheden zonder uitstel worden aangenomen, 
bijvoorbeeld de kaderbesluiten over de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen, het 
besluit inzake het versterken van Eurojust en het besluit betreffende het Europees 
Justitieel Netwerk. Al deze dossiers zijn belangrijk voor de verbetering van de justitiële 
samenwerking.

13. Voorts wil het Parlement samen met de Raad afspreken dat de maatregelen die onder de 
medebeslissingsprocedure komen te vallen en waarvan het Parlement de huidige 
formulering uit politiek oogpunt ongeschikt acht, tot na 1 januari 2009 worden 
opgeschort. Een typisch voorstel dat tot deze categorie behoort, is het voorstel voor een 
kaderbesluit over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor 
wetshandhavingsdoeleinden.

14. Een ander gevoelig wetgevingsvoorstel dat nog in behandeling is en dat door de 
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procedurewijziging wordt beïnvloed, is het kaderbesluit inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. 
Dit voorstel vult slechts gedeeltelijk het juridische vacuüm dat na de afschaffing van de 
derde pijler ontstaat. Mogelijk kan een tweestappenstrategie worden gehanteerd waarbij 
het huidige voorstel over de derde pijler wordt aangenomen op voorwaarde dat het 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon met een nieuwe tekst 
wordt aangevuld.

15. Er zijn ook twee hangende voorstellen op het gebied van legale migratie, namelijk de 
voorwaarden inzake toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op 
een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart) en één enkele aanvraagprocedure voor een 
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied 
van een lidstaat te verblijven en te werken en een gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven. Als deze voorstellen 
niet voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon worden aangenomen, moet 
de procedure weer van voren af aan beginnen.

16. Sommige wetgevingsvoorstellen zijn reeds jaren in behandeling omdat er geen unaniem 
besluit kan worden genomen, zoals het kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in 
strafprocedures, maar zij zijn niet verouderd. Zij zijn urgenter en nodiger dan ooit en de 
gewone wetgevingsprocedure biedt een uitweg uit deze impasse.

17. Er is ook een hangend voorstel dat door het Parlement is goedgekeurd en dat ertoe strekt 
de rechtsgrondslag van Europol (momenteel een overeenkomst) om te vormen tot een 
derdepijlerbesluit op grond waarvan Europol uit de Gemeenschapsbegroting wordt 
gefinancierd. Als dit voorstel niet voor de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon wordt aangenomen, moet het Parlement de procedure heropenen om Europol tot 
een echte Gemeenschapsinstantie te transformeren. 

18. Indien de lidstaten gebruik maken van de noodblokkadeprocedure, waarin het VWEU
met betrekking tot voor strafzaken voorziet(de artikelen 82(3) en 83(3)), dient de 
voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken de 
Europese Raad schriftelijk in kennis stellen van de stand van zaken in de discussies.

19. Het lijkt erop dat na 1 januari 2009 de meest urgente initiatieven die de Commissie vanaf 
dan moet nemen, verband houden met:

a) de EU-verplichting om het EVRM te ratificeren;
b) de EU-verplichting om internationale overeenkomsten te ratificeren waarover wel 
onderhandeld is maar die nog niet zijn gesloten op grond van artikel 24 van het huidige 
EU-Verdrag;
c) de eisen van het Hof van Justitie (zie de zaak over de "zwarte lijst"-verordening); 
d) de instelling van een Europees Openbaar Ministerie ter verbetering van Eurojust.

Vanuit hetzelfde perspectief dient de Commissie het initiatief te nemen om 
wetgevingsinstrumenten van de derde pijler met een grondrechtendimensie binnen de 
Gemeenschapspijler (bijvoorbeeld Europol) te brengen. Tevens geldt dat door een 
wijziging van de rechtsgrondslag voor de huidige instrumenten van de derde pijler het 
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Hof van Justitie zijn bevoegdheden gedurende de overgangsperiode van vijf jaar behoudt 
(zie artikel 10 van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen).

20. Het Parlement is ingenomen met het oordeel van het trio- voorzitterschap dat 
"dwangmaatregelen gepaard dienen te gaan met overeenkomstige regels om de rechten 
van het individu, hetzij verdachte, slachtoffer of getuige, te versterken. De mogelijke 
ontwikkeling van de rechten van slachtoffers zal worden onderzocht op basis van het 
oordeel van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit inzake de 
status van het slachtoffer in de strafprocedure. Na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon wordt een voorstel voor een juridisch instrument met betrekking tot 
procedurele rechten in strafprocedures verwacht van de Commissie of van lidstaten".
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