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Onderhavige mededeling van de Commissie is in de eerste plaats gericht op de 
verduidelijking en op een betere vaststelling van een procedure, die reeds sedert 2001 wordt 
toegepast, namelijk de controle op de verenigbaarheid van wetgevingsbesluiten met de 
bepalingen van het Handvest van de grondrechten. In principe gaat het hier dus niet om een 
hervorming, maar wel om de resultaten van een controle op het gebied van grondrechten die 
door de Commissie werd uitgevoerd, voor de overige instellingen en de burgers over het 
algemeen transparanter te maken.

Deze controle, die een systematisch en grondig karakter dient te hebben, – een begrip 
waarvoor enige toelichting nodig is – dient in twee fasen te worden uitgevoerd: in de 
effectbeoordeling (impact assessment), die een zo volledig mogelijk overzicht van de diverse 
gevolgen van het voorstel voor de individuele rechten bevat, alsook in de toelichting, die voor
sommige wetgevingsvoorstellen een passage betreffende de juridische motivering van de 
eerbiediging van de grondrechten bevat.

Uw rapporteur juicht dit initiatief van de Commissie, dat de goede richting opgaat, toe, maar 
wil toch de aandacht vestigen op enkele aspecten van de gekozen procedure, die volgens uw 
rapporteur kritisch in overweging moeten worden genomen.

Standpunt van de rapporteur

De eerste opmerking betreft de taak, die de Commissie bij de controle op de naleving van de 
in het Handvest verankerde grondrechten wordt toegewezen. Hierbij kan worden vastgesteld 
dat de procedure die de Commissie hiervoor heeft gecreëerd, wel passend en nuttig kan zijn, 
maar toch een eenzijdige procedure met een louter intern karakter is. Of zoals het Britse 
Hogerhuis in zijn 16de verslag van de vergadering van 2005-2006 stelde: „hoe goed de interne 
procedures ook mogen zijn, de ervaring […] leert ons dat onafhankelijke expertise van buiten 
de administratie noodzakelijk kan zijn om te informeren en indien nodig te fungeren ter 
controle van de actoren tijdens het wetgevend proces”1. 

Uw rapporteur is van mening dat dit een doorslaggevend standpunt is, en dat derhalve een 
versterkte rol van het Europees Parlement, alsook van het toekomstige Grondrechtenbureau 
moet worden nagestreefd. Voor het Europees Parlement zou dit concreet gezien op een 
wijziging van artikel 34 van zijn Reglement neerkomen, doordat zou worden bepaald op 
welke manier, voor de Begrotingscommissie met betrekking tot de gevolgen voor de 
begroting, en tevens voor de Commissie juridische zaken met betrekking tot de wettelijke 
basis, reeds kan worden verkregen dat de Commissie burgerlijke vrijheden zou worden belast 
met het nagaan op welke manier nieuwe maatregelen of voorschriften met mogelijke 
gevolgen voor de burgerrechten, voor de grondrechten gevolgen hebben. 
Daarbij zou ze een beroep op de steun van het nieuwe Grondrechtenbureau kunnen doen.
Daarover wordt wel in het voorstel van de Commissie gesproken, over welke taak haar dient 
te worden toegewezen, maar het blijft in grote mate onduidelijk. Volgens de rapporteur dient 
dit punt te worden verduidelijkt.

Een mogelijkheid die tevens in overweging dient te worden genomen, mogelijkerwijze in het 
kader van een werkgroep die voor dit doel wordt ingezet, is dat de nationale parlementen bij 
de procedure voor de controle op de verenigbaarheid met het Handvest worden betrokken. 

  
1 Hogerhuis, Comité van de Europese Unie, 16de verslag van de vergadering 2005-06, "Human Rights Proofing 

EU Legislation", 29 november 2005, par. 149.
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Hierover stelt het Britse Hogerhuis in zijn voornoemde verslag het volgende: „een grotere 
betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale parlementen zou een hele stap in 
de goede richting zijn bij het wegwerken van het tekort aan democratische waarden die wordt 
ervaren ten aanzien van de mechanismen die in de Mededeling worden gepromoot”1. 

De tweede opmerking hangt samen met de criteria die worden opgegeven om te beslissen of 
een wetgevingsvoorstel met het oog op zijn verenigbaarheid met het Handvest wordt 
gecontroleerd. Uw rapporteur is van mening dat het voorstel hier tamelijk vaag blijft. Tot 
dusver was het voor de invoeging van een overweging over „de naleving van het Handvest“ 
van doorslaggevend belang, dat de desbetreffende wetgevingsvoorstellen of -besluiten „een 
specifiek verband met de grondrechten“ aantoonden. Op dit moment dienen voor de 
„Handvest“-overweging twee criteria doorslaggevend te zijn: Als het gaat om een 
wetgevingsvoorstel, dat de „beperking van een grondrecht“ inhoudt, waarvoor afdoende 
redenen moeten worden opgegeven, en het wetgevingsvoorstel „de tenuitvoerlegging of de 
bevordering van een specifiek grondrecht beoogt“2.

Uw rapporteur is daarentegen van mening dat alle wetgevingsvoorstellen aan een grondige 
controle dienen te worden onderworpen. De Commissie dient bijgevolg in elk afzonderlijk 
geval te motiveren waarom zij vindt dat haar voorstel met de grondrechten overeenstemt. 
Volgens uw rapporteur is dit het minste dat van een „systematische“ controle kan worden 
verlangd. Deze controle dient bovendien tijdens de volledige wetgevingsprocedure en in het 
kader van de comitologie te worden uitgevoerd. Zoals de Commissie zelf toegeeft, zullen 
„problemen inzake grondrechten soms slechts opduiken op het niveau van de gedetailleerde 
uitvoeringsbepalingen ….“3. Toch kunnen ook problemen in verband met amendementen 
opduiken, die in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie worden 
uitgewerkt. Ook wat dat betreft sluit uw rapporteur zich volkomen bij het oordeel van het 
Britse Hogerhuis aan, dat het volgende stelt: „Het recht van de Commissie tot nietigverklaring 
moet de laatste uitweg zijn, en de toepassing van dat recht moet worden bemoeilijkt door 
politieke en procedurele overwegingen“. Op basis hiervan zou het aanbevelenswaardig zijn 
dat de Commissie in de loop van de wetgevingsprocedure elk amendement verwerpt, 
waardoor inbreuk op een grondrecht zou kunnen worden gepleegd. Tijdens de 
wetgevingsprocedure in het Europees Parlement dient volgens uw rapporteur bij een dergelijk 
bezwaar van de Commissie in elk geval de Commissie openbare vrijheden erbij te worden 
geraadpleegd. De Commissie moet zich desnoods ook het recht voorbehouden om haar 
voorstel in te trekken vóór de goedkeuring ervan door de Raad4. Verder kan hierover worden 
opgemerkt dat de Commissie in cijfer 29 van haar voorstel verklaart dat ze zich het recht 
voorbehoudt om beroep tot nietigverklaring wegens schending van de grondrechten in te 
stellen na een „politiek onderzoek van elk individueel geval“. In een dergelijk geval moeten 
juridische overwegingen op politieke overwegingen prioriteit hebben, omdat dit tot de 
basisprincipes van de rechtszekerheid en bijgevolg van de rechtsstaat telt.

Een derde en laatste opmerking betreft ten slotte het besluit van de Commissie om bij de 
effectbeoordeling geen specifieke categorie voor de grondrechten te creëren. De Commissie 
heeft in plaats daarvan verkozen om overwegingen, die betrekking hebben op de 

  
1 Hogerhuis, op. cit., par. 110.
2 COM (2005) 172 def., lid 22.
3 COM (2005) 172 def., blz. 14.
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grondrechten, onder de drie bestaande categorieën rond economische, sociale en 
milieugevolgen te rangschikken. Uw rapporteur maakt tegen dit voornemen van de 
Commissie ten stelligste bezwaar. De Commissie argumenteert deze oplossing met de 
vaststelling dat „de in het Handvest neergelegde grondrechten uiteenlopend zijn en alle 
sectoren bestrijken“. Precies dit argument spreekt echter volgens de rapporteur juist wel voor 
de totstandbrenging van een aparte categorie, waardoor vooral zou worden vermeden dat 
bepaalde rechten, die niet specifiek in een van de drie voornoemde categorieën kunnen 
worden gerangschikt, buiten beschouwing worden gelaten. De totstandbrenging van een 
aparte categorie zou bovendien de „transparantie“ van de inspanningen van de Commissie 
met betrekking tot de naleving van de grondrechten ten goede komen, die tot de 
vooropgestelde doelen van de Commissie behoort1

.

Uw rapporteur spreekt zich ervoor uit, dat met de besproken punten rekening wordt gehouden, 
wanneer aan de groep van de Commissieleden „grondrechten, discriminatiebestrijding en 
gelijke kansen” in 2007 de algemene balans van de interne controle wordt overgelegd, waarin 
deze mededeling voorziet.

Bevordering van een cultuur op het gebied van de grondrechten

Momenteel bestaat geen vroegtijdig waarschuwingssysteem, waardoor het mogelijk zou 
worden om systematisch het gevaar van een overduidelijke inbreuk op de grondbeginselen 
volgens artikel 6, lid 1 VEG door een lidstaat vast te stellen. Volgens artikel 7, lid 1 VEG kan
de Raad, “d.m.v. een met redenen omkleed voorstel van een derde van de lidstaten, het 
Europees Parlement of de Commissie” vaststellen, dat een dergelijk gevaar bestaat, en daarbij 
tevens zelfstandige personen verzoeken een verslag over de situatie in de desbetreffende 
lidstaat voor te leggen. Er bestaat echter geen enkele aanwijzing over hoe dergelijke 
voorstellen zouden kunnen gebeuren. Met andere woorden voorziet het verdrag in een 
procedure die het mogelijk maakt om een gevaar tijdig onderkennen of hieraan reeds bij het 
ontstaan ervan het hoofd te bieden. Uw rapporteur is van mening dat het hier gaat om een 
lacune, die moet worden opgevuld. Uit zijn initiatiefrecht betreffende een procedure volgens 
artikel 7, lid 1 VEG vloeit tevens voor het Europees Parlement een niet te omzeilen, autonome 
verantwoordelijkheid voor de totstandbrenging van een gepast vroegtijdig 
waarschuwingssysteem voort. Aangezien ook een derde van de lidstaten en de Commissie uit 
hoofde van artikel 7, lid 1 recht van advies hebben, dient een dergelijk vroegtijdig 
waarschuwingssysteem via nauwe samenwerking en met wederzijds goedvinden te ontstaan. 
Indien men werkelijk een „cultuur op het gebied van grondrechten“ wil bevorderen, zoals de 
Commissie in haar mededeling vaststelt, moet men zich met de hiervoor vereiste middelen 
wapenen, opdat er geen twijfels zouden ontstaan met betrekking tot de geloofwaardigheid van 
dergelijke verklaringen.

Uw rapporteur wil nog op twee bijkomende aspecten wijzen, waarover de Commissie in de 
loop van haar verder overleg enige toespelingen zou moeten maken. Het Handvest van de 
grondrechten overstijgt op het gebied van sociale grondrechten duidelijk het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Aan de naleving van deze “nieuwe” 
sociale grondrechten, die de eigenlijke historische “meerwaarde” van het Handvest vormen, 
moet daarom bijzondere aandacht worden besteed. Als gevolg van de toetreding van nieuwe 
lidstaten en hangende toetredingsonderhandelingen wordt momenteel het verzoek om een 

  
1 COM (2005) 172 def., par. 31.
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follow-upprocedure steeds groter, opdat de verdere evolutie van hervormingen in de nieuwe 
lidstaten kan worden verzekerd. De naleving van de grondrechten speelt hierbij een 
belangrijke rol. De deelname van het toekomstige Grondrechtenbureau in een dergelijke 
eventuele follow-upprocedure dient te worden besproken. 
Voor de bevordering van een cultuur op het gebied van de grondrechten moet ook in vraag 
worden gesteld of van het werk van het netwerk van deskundigen voor grondrechten, dat nu 
reeds sedert drie jaar een jaarverslag over de situatie van de grondrechten in de EU op basis 
van een systematische analyse van de naleving van de artikelen van het Handvest uitwerkt, 
voldoende gebruik werd gemaakt, of dit verslag naast zijn juridische aspecten ook een 
“politieke” interpretatie zou verdienen en hoe het Europees Parlement in dit verslag 
vastgestelde inbreuken tegen grondrechten zou kunnen bestraffen. Het Europees Parlement
krijgt als direct verkozen vertegenwoordiger van de Europese burgers de taak van hoeder van 
de grondrechten toebedeeld en dient ermee meer rekening te houden dat het zich „bij de 
uitoefening van deze bijzondere taak op onpartijdige wijze en behoedzaam, verantwoord en 
rechtvaardig moet inzetten voor de verdediging van gemeenschappelijke beginselen, waarden 
en grondrechten1“. Omdat de bevoegdheid voor de uitwerking van een jaarverslag in de 
toekomst aan een Grondrechtenbureau zal worden toegekend, zou het nuttig zijn om reeds nu 
te overleggen op welke manier van dit verslag concreet gebruik zou kunnen worden gemaakt.

Het Europees Parlement van zijn kant zou een wijziging van de artikelen 91 en 115 van zijn 
Reglement kunnen overwegen, zodat het mogelijk wordt dat de aan de voltallige zitting 
voorgelegde besluiten ook op de situatie in de lidstaten van de EU van toepassing kunnen 
zijn. Aangezien het in het algemeen om urgentiebesluiten gaat, dient er op te worden gelet dat 
de Commissie en de Raad in de gelegenheid worden gesteld om een eerste antwoord te geven. 
Dit zou aan meer geloofwaardigheid bijdragen, aangezien steeds duidelijker naar voren komt, 
dat de „interne“ en „buitenlandse“ dimensie van de mensenrechten moeilijk van elkaar 
kunnen worden gezien.

Wat een aanhoudende „follow-up“ betreft, rijst ook de vraag met welke middelen een echte 
synergie tussen de EU en vooral het Europees Parlement en de andere internationale 
instellingen, die zich voor de mensenrechten inzetten, het best kan worden bereikt. Rekening 
houdende met de ervaringen en kennis die de Europese Raad zich op dit gebied heeft eigen 
gemaakt, zou het aanbevelenswaardig zijn overeenkomsten volgens artikel 300 VEG en 
volgens de artikelen 24 en 38 VEU te sluiten, teneinde hieromtrent de samenwerking en de 
uitwisseling van informatie te bevorderen als belangrijke voorwaarden voor de 
totstandbrenging van een doeltreffend, efficiënt en goed functionerend Grondrechtenbureau.

  
1 Zie besluit van 20 april 2004 van het Europees Parlement inzake de mededeling van de Commissie over 
artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de 
Unie is gegrondvest (COM(2003)0606 – C5-0594/2003 – 2003/249 (INI).


