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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 65
Overweging 9

(9) Bij zijn werkzaamheden moet het Bureau 
refereren aan de grondrechten zoals die zijn 
omschreven in artikel 6, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
met name zijn vastgelegd in het Handvest 
van de grondrechten. De nauwe band met 
het Handvest moet worden weerspiegeld in 
de naam van het Bureau. De thematische 
werkterreinen van het Bureau moeten 
worden vastgelegd in een meerjarenkader, 
waarin de grenzen voor de werkzaamheden 
van het Bureau worden afgebakend; 
overeenkomstig de algemene institutionele 
beginselen mag het Bureau op het gebied 
van de grondrechten immers geen eigen 
politieke agenda vaststellen.

(9) Bij zijn werkzaamheden moet het Bureau 
refereren aan de grondrechten zoals die zijn 
omschreven in artikel 6, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
zijn vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten. De nauwe band met het 
Handvest moet worden weerspiegeld in de 
naam van het Bureau. De thematische 
werkterreinen van het Bureau moeten 
worden vastgelegd in een meerjarenkader, 
waarin de grenzen voor de werkzaamheden 
van het Bureau worden afgebakend; 
overeenkomstig de algemene institutionele 
beginselen mag het Bureau op het gebied 
van de grondrechten immers geen eigen 
politieke agenda vaststellen. Het 
meerjarenkader moet voldoende ruimte 
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voor een flexibele werking van het Bureau 
bieden.

Or. de

Amendement ingediend door Carlos Carnero González 

Amendement 66
Overweging 10

(10) Het Bureau moet objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
verzamelen over de ontwikkeling van de 
situatie van de grondrechten, deze informatie 
analyseren om de oorzaken, de gevolgen en 
de uitwerking van de niet-eerbiediging van 
de grondrechten te achterhalen en beproefde 
methoden bij de aanpak van deze kwesties 
onderzoeken. Netwerken zijn doeltreffende 
instrumenten om actief informatie te 
verzamelen en te beoordelen.

(10) Het Bureau moet objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
verzamelen over de ontwikkeling van de 
situatie van de grondrechten, methoden 
ontwikkelen om de vergelijkbaarheid, de 
objectiviteit en de betrouwbaarheid van 
gegevens op Europees niveau te verbeteren 
en deze informatie analyseren om de 
oorzaken, de gevolgen en de uitwerking van 
de niet-eerbiediging van de grondrechten te 
achterhalen en beproefde methoden bij de 
aanpak van deze kwesties onderzoeken. 
Netwerken van nationale instellingen op 
het gebied van de grondrechten kunnen 
doeltreffende instrumenten zijn om actief 
informatie te verzamelen en te beoordelen.

Or. es

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 67
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Het Bureau moet bij problemen op 
het gebied van de grondrechten, die 
optreden wanneer de lidstaten buiten het 
toepassingsgebied van het communautair 
recht handelen, mogelijkheden tot het 
uitoefenen van invloed hebben.

Or. en
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 68
Overweging 15

(15) Het Bureau moet zo nauw mogelijk 
samenwerken in het kader van de relevante 
programma’s van de Gemeenschap alsmede 
met de betrokken organen en agentschappen 
van de Gemeenschap en met de betrokken 
organen van de Unie, teneinde 
overlappingen – in het bijzonder met het 
toekomstige Europees Genderinstituut – te 
voorkomen.

(15) Het Bureau moet zo nauw mogelijk 
samenwerken in het kader van de relevante 
programma’s van de Gemeenschap alsmede 
met de betrokken organen en agentschappen 
van de Gemeenschap, met de betrokken 
organen van de Unie en met de specifieke 
organen in de lidstaten, teneinde 
overlappingen – in het bijzonder met het 
toekomstige Europees Genderinstituut – te 
voorkomen.

Or. de

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 69
Artikel 2

Het Bureau heeft ten doel de betrokken 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap en haar 
lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht 
ten uitvoer brengen, bijstand en expertise te 
verlenen op het gebied van de grondrechten 
om hen te helpen de grondrechten volledig 
te eerbiedigen wanneer zij op hun 
respectieve bevoegdheidsgebieden 
maatregelen nemen of acties ontwerpen.

Het Bureau heeft ten doel de betrokken 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap en haar 
lidstaten wanneer zij – met inachtneming 
van de in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
gemeenschappelijke waarden – het 
Gemeenschapsrecht ten uitvoer brengen, 
bijstand en expertise te verlenen op het 
gebied van de grondrechten om hen te 
helpen de grondrechten volledig te 
eerbiedigen wanneer zij op hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen 
of acties ontwerpen.

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 70
Artikel 3, lid 4

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 
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verstrekt het Bureau op verzoek van de 
Commissie informatie en analyses over de in 
het verzoek genoemde grondrechtenkwesties 
met betrekking tot derde landen waarmee de 
Gemeenschap associatieovereenkomsten of 
overeenkomsten met bepalingen inzake de 
eerbiediging van de mensenrechten heeft 
gesloten, of waarmee zij onderhandelingen 
heeft geopend of voornemens is 
onderhandelingen te openen met het oog op 
de afsluiting van dergelijke 
overeenkomsten, inzonderheid de landen 
die onder het Europees nabuurschapsbeleid 
vallen.

verstrekt het Bureau op verzoek van de 
Commissie, de Raad of het Europees 
Parlement informatie en analyses over de in 
het verzoek genoemde grondrechtenkwesties 
met betrekking tot derde landen, voorzover 
het een externe dimensie van de toepassing 
van het communautair recht of van intern 
beleid betreft. Om dubbel werk te 
vermijden, wordt rekening gehouden met 
de relevante activiteiten van de Raad van 
Europa.

Or. en

Motivering

Het doel van deze wijziging is (a) aan te geven dat het Bureau verantwoording verschuldigd 
is aan alle instellingen van de EU (niet alleen aan de Commissie) en (b) dat er een koppeling 
wordt gelegd tussen de werkzaamheden van het Bureau en alle beleidsterreinen van de Unie 
waarvoor het belangrijk is dat de mensenrechten in derde landen worden gerespecteerd en 
waarbij (c) het complementaire karakter van het Bureau erin bestaat om, als resultaat van de 
EU-beleidsvormen, een waarschuwingssysteem voor de schending van mensenrechten in 
derde landen op te zetten en (d) nauw samen te werken met de Raad van Europa, om dubbel 
werk te vermijden.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 71
Artikel 3, lid 4

Onverminderd het bepaalde in artikel 27 
verstrekt het Bureau op verzoek van de 
Commissie informatie en analyses over de in 
het verzoek genoemde grondrechtenkwesties 
met betrekking tot derde landen waarmee de 
Gemeenschap associatieovereenkomsten of 
overeenkomsten met bepalingen inzake de 
eerbiediging van de mensenrechten heeft 
gesloten, of waarmee zij onderhandelingen 
heeft geopend of voornemens is 
onderhandelingen te openen met het oog op 
de afsluiting van dergelijke overeenkomsten, 
inzonderheid de landen die onder het 
Europees nabuurschapsbeleid vallen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 27 
verstrekt het Bureau op verzoek van de 
Commissie, het Europees Parlement of de 
Raad informatie en analyses over de in het 
verzoek genoemde grondrechtenkwesties 
met betrekking tot derde landen waarmee de 
Gemeenschap associatieovereenkomsten of 
overeenkomsten met bepalingen inzake de 
eerbiediging van de mensenrechten heeft 
gesloten, of waarmee zij onderhandelingen 
heeft geopend of voornemens is 
onderhandelingen te openen met het oog op 
de afsluiting van dergelijke overeenkomsten, 
inzonderheid de landen die onder het 
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Europees nabuurschapsbeleid vallen.

Or. de

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 72
Artikel 4, lid 1, letter e)

e) stelt het Bureau zijn technische expertise 
ter beschikking van de Raad, wanneer de 
Raad overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
onafhankelijke personen vraagt een verslag 
over de situatie in een lidstaat voor te leggen 
of wanneer de Raad een voorstel in de zin 
van artikel 7, lid 2, ontvangt en de Raad 
volgens de in deze leden van artikel 7 
vastgestelde procedure het Bureau om 
dergelijke technische expertise verzoekt;

e) stelt het Bureau zijn technische expertise 
ter beschikking van de Raad, wanneer de 
Raad overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
onafhankelijke personen vraagt een verslag 
over de situatie in een lidstaat voor te leggen 
of wanneer de Raad een voorstel in de zin 
van artikel 7, lid 2, ontvangt en de Raad 
volgens de in deze leden van artikel 7 
vastgestelde procedure het Bureau om 
dergelijke technische expertise verzoekt;

Het Bureau moet zijn expertise eveneens 
ten dienst stellen aan het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten, 
wanneer deze overeenkomstig artikel 7, lid 
1 en 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie de Raad voorstellen willen 
voorleggen.

Or. de

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 73
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat;

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van discriminatie, racisme, antisemitisme en
vreemdelingenhaat, met inbegrip van de 
bescherming van traditionele nationale 
minderheden en de waardigheid van de 
mens, alsmede de bevordering van 
integratie. Het Bureau houdt terdege 
rekening met de richtsnoeren die 
voortvloeien uit de jaarlijkse resoluties van 
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het Europees Parlement en de conclusies 
van de Raad op het gebied van 
grondrechten;

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 74
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat;

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat; verder 
behoren ook de fundamentele waarden van 
de Unie tot de thematische werkterreinen 
van het Bureau, zoals respect voor de 
waardigheid van de mens, vrijheid, 
democratie, gelijkheid en rechtsstaat en het 
naleven van de rechten van de mens, alsook 
de rechten van personen die tot een 
minderheid behoren;

Or. de

Amendement ingediend door Carlos Carnero González 

Amendement 75
Artikel 11, lid 1

1. 1. De raad van bestuur is als volgt 
samengesteld uit personen met passende 
ervaring op het gebied van de grondrechten 
en het beheer van overheidsorganisaties:

1. 1. De raad van bestuur is als volgt 
samengesteld uit personen met passende 
ervaring op het gebied van de grondrechten 
en het beheer van overheidsorganisaties:

a) een door elke lidstaat aangewezen 
onafhankelijk persoon;

a) een door elke lidstaat aangewezen 
onafhankelijk persoon die op het gebied van 
de grondrechten over een grote 
deskundigheid en een erkende reputatie 
beschikt;

b) een door het Europees Parlement 
aangewezen onafhankelijk persoon;

b) twee door het Europees Parlement 
aangewezen personen;

c) een door de Raad van Europa
aangewezen onafhankelijk persoon, en

c) een vertegenwoordiger van de Raad van 
Europa, zoals voorzien in artikel 9, 
mogelijk de Hoge Commissaris voor de 
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mensenrechten, en 

d) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie.

d) twee door de Commissie aangewezen 
personen. Een van hen is een 
onafhankelijke persoon die door de 
Commissie is benoemd uit personen 
waarvan de competentie en deskundigheid 
op het gebied van de grondrechten 
algemeen erkend zijn. De andere persoon is 
een vertegenwoordiger van de Commissie.

De onder a) bedoelde personen zijn 
personen:
– die op hoog niveau belast zijn met het 
beheer van een onafhankelijke nationale 
mensenrechtenorganisatie, of
- die in andere onafhankelijke organisaties 
of instanties een grondige expertise op het 
gebied van de grondrechten hebben 
verworven.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zich 
laten vertegenwoordigen door een 
plaatsvervanger die aan bovengenoemde 
criteria voldoet.
De lijst van de leden van de raad van bestuur 
wordt door het Bureau gepubliceerd en 
bijgewerkt op zijn website.

De lijst van de leden van de raad van bestuur 
wordt door het Bureau gepubliceerd en 
bijgewerkt op zijn website.

Or. es

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 76
Artikel 11, lid 1, alinea 2, tweede streepje

- die in andere onafhankelijke organisaties 
of instanties een grondige expertise hebben 
verworven op het gebied van de 
grondrechten.

- die op andere wijze een grondige expertise 
hebben verworven op het gebied van de 
grondrechten.

Or. de
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 77
Artikel 11, lid 6

De besluiten van de raad van bestuur worden 
genomen met een gewone meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen, met uitzondering 
van de in lid 4, onder a), c), d), en e), 
bedoelde besluiten, waarvoor een tweederde 
meerderheid van alle leden is vereist. De 
voorzitter heeft de beslissende stem. De 
door de Raad van Europa aangewezen
persoon neemt alleen deel aan stemmingen 
over de in lid 4, onder a) en b), bedoelde 
besluiten.

De besluiten van de raad van bestuur worden 
in principe genomen met een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen; 
de voorzitter heeft de beslissende stem. De 
in lid 4, letter a), c), d) en e) bedoelde 
besluiten worden met een tweederde 
meerderheid van alle leden genomen. De 
door de Raad van Europa aangewezen 
persoon neemt alleen deel aan stemmingen 
over de in lid 4, onder a) en b), bedoelde 
besluiten.

Or. de

Amendement ingediend door Carlos Carnero González 

Amendement 78
Artikel 11, leden 8 bis, 8 ter en 8 quater (nieuw)

8 bis De voorzitter van de raad van bestuur, 
die de voorzitter van het Bureau zal zijn, 
wordt door het Europees Parlement 
aangewezen op basis van de voorstellen van 
zijn fracties. De kandidaten verschijnen op 
een hoorzitting voor de relevante 
parlementaire commissie.
De voorzitter wordt benoemd op grond van 
zijn of haar persoonlijke verdienste, 
ervaring op het gebied van de grondrechten 
en capaciteiten inzake bestuur en beheer.
8 ter. De ambtstermijn van de voorzitter 
bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden 
verlengd voor een periode van maximaal 
vijf jaar.
8 quater. De voorzitter is verantwoordelijk 
voor:
a) het waarborgen van de uitvoering van de 
in artikel 4 genoemde taken,
b) het voorbereiden en ten uitvoer leggen 
van het jaarlijkse werkprogramma van het 
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Bureau,
c) het vertegenwoordigen van het Bureau,
d) het presenteren van het werkprogramma 
van het Bureau en, waar van toepassing, 
het jaarverslag aan de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement, en het 
beantwoorden van vragen die worden 
gesteld door de leden van deze commissie.

Or. es

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 79
Artikel 12, lid 1

1. De raad van bestuur wordt bijgestaan door 
een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de voorzitter en de vice-
voorzitter van de raad van bestuur en de 
twee vertegenwoordigers van de 
Commissie.

1. De raad van bestuur wordt bijgestaan door 
een dagelijks bestuur, dat als volgt is 
samengesteld uit zes leden:

a) de voorzitter;
b) de vice-voorzitter;
c) de twee door de Commissie in de raad 
van bestuur benoemde personen;
d) twee door de raad van bestuur uit zijn 
midden gekozen leden.

Or. de

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 80
Artikel 13

Directeur Secretaris-generaal
1. Het Bureau staat onder leiding van een 
directeur, die door de raad van bestuur
wordt benoemd op basis van een door de 
Commissie voorgestelde lijst van 
kandidaten. De directeur wordt benoemd op 

1. Het Bureau wordt beheerd door een 
secretaris-generaal, die door de Commissie 
van deskundigen wordt benoemd op basis 
van een door de Commissie voorgestelde 
lijst van kandidaten. De secretaris-generaal
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basis van persoonlijke verdiensten en 
capaciteiten inzake bestuur en beheer, 
alsmede ervaring op het gebied van de 
grondrechten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen kandidaat 
worden verzocht een verklaring tegenover de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en de vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

wordt benoemd op basis van persoonlijke 
verdiensten en capaciteiten inzake bestuur en 
beheer, alsmede ervaring op het gebied van 
de grondrechten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen kandidaat 
worden verzocht een verklaring tegenover de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en de vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

2. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. Op voorstel van de 
Commissie en na evaluatie kan deze termijn 
eenmaal met ten hoogste vijf jaar worden 
verlengd. Bij de evaluatie beoordeelt de 
Commissie met name de in de eerste 
ambtstermijn behaalde resultaten en de wijze 
waarop die zijn bereikt alsmede de taken en 
eisen van het Bureau voor de komende jaren.

2. De ambtstermijn van de secretaris-
generaal bedraagt vijf jaar. Na advies van 
de Commissie en na evaluatie kan deze 
termijn eenmaal met ten hoogste vijf jaar 
worden verlengd. Bij de evaluatie beoordeelt 
de Commissie met name de in de eerste 
ambtstermijn behaalde resultaten en de wijze 
waarop die zijn bereikt alsmede de taken en 
eisen van het Bureau voor de komende jaren.

3. De directeur is verantwoordelijk voor: 3. De secretaris-generaal is 
verantwoordelijk voor:

a) de uitvoering van de in artikel 4 
omschreven taken,
b) de voorbereiding en uitvoering van het 
jaarlijkse werkprogramma van het Bureau;
c) alle personeelszaken, en met name de 
uitoefening van de in artikel 23, lid 2, 
vastgestelde bevoegdheden;

c) alle personeelszaken, en met name de 
uitoefening van de in artikel 23, lid 2, 
vastgestelde bevoegdheden;

d) alle aangelegenheden die verband houden 
met het dagelijks beheer;

d) alle aangelegenheden die verband houden 
met het dagelijks beheer;

e) uitvoering van de begroting van het 
Bureau, overeenkomstig artikel 20, en

e) uitvoering van de begroting van het 
Bureau, overeenkomstig artikel 20, en

f) de uitvoering van doeltreffende toezicht-
en evaluatieprocedures voor de prestaties 
van het Bureau in vergelijking met zijn 
doelstellingen, op basis van erkende normen.
De directeur brengt jaarlijks aan de raad 
van bestuur verslag uit over de resultaten 
van het toezicht.

f) de uitvoering van doeltreffende toezicht-
en evaluatieprocedures voor de prestaties 
van het Bureau in vergelijking met zijn 
doelstellingen, op basis van erkende normen. 
De secretaris-generaal brengt jaarlijks aan 
de Commissie van deskundigen verslag uit 
over de resultaten van het toezicht.

4. De directeur legt aan de raad van bestuur
verantwoording af voor het beheer van 
zijn/haar activiteiten en woont diens 
vergaderingen zonder stemrecht bij.

4. De secretaris-generaal legt aan de 
voorzitter van de Commissie van 
deskundigen verantwoording af voor het 
beheer van zijn/haar activiteiten en woont de 
vergaderingen van de Commissie van 
deskundigen zonder stemrecht bij.
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5. De raad van bestuur kan de directeur op 
basis van een voorstel van de Commissie 
vóór het verstrijken van zijn of haar 
ambtstermijn ontslaan.

5. De Commissie van deskundigen kan de 
secretaris-generaal op basis van een 
voorstel van de Commissie vóór het 
verstrijken van zijn of haar ambtstermijn 
ontslaan.

Or. en

Motivering

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt het woord „directeur“ in de hele tekst door 
het woord „secretaris-generaal“ vervangen.

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de voorzitter, die de in artikel 4 
genoemde taken van het Bureau voor de grondrechten waarneemt, en de secretaris-generaal, 
die voor het beheer verantwoordelijk is.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 81
Artikel 14, lid 4

Het forum vormt een orgaan voor de 
uitwisseling van informatie over 
grondrechtenkwesties en voor de bundeling 
van kennis. Het zorgt voor nauwe 
samenwerking tussen het Bureau en de 
belanghebbenden.

Het forum vormt een orgaan voor de 
uitwisseling van informatie over 
grondrechtenkwesties en voor de bundeling 
van kennis. Het zorgt voor nauwe 
samenwerking tussen het Bureau en de 
belanghebbenden, bijv. niet-
gouvernementele organisaties.

Or. de

Amendement ingediend door Carlos Carnero González 

Amendement 82
Artikel 14, lid 6

6. Het forum wordt voorgezeten door de 
directeur. Het forum komt jaarlijks of op 
verzoek van de raad van bestuur bijeen. De 
werkwijze van het forum wordt vastgelegd 
in het huishoudelijk reglement van het 
Bureau en gepubliceerd.

6. Het forum wordt voorgezeten door de 
voorzitter en de coördinator, die door de 
organen, die daarvan deel uitmaken, is 
benoemd. Het forum komt twee keer per 
jaar of op verzoek van de raad van bestuur 
bijeen. De werkwijze van het forum wordt 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
van het Bureau en gepubliceerd.
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Or. es

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 83
Artikel 29, lid 2

Wanneer naar dit lid wordt verwezen is de 
regelgevingsprocedure van artikel 5 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 7, lid 3, daarvan.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen is de 
regelgevingsprocedure van artikel 5 van 
Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 van 
toepassing, met inachtneming van artikel 7, 
lid 3, daarvan.

Or. de


