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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat de oprichting van het Bureau niet per se afhangt van het lot van het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa aangezien het EU-Handvest van 
grondrechten reeds een vaststaand feit is en de bestaande verdragen voldoende basis 
bieden om de doelstellingen van het Handvest te verwezenlijken door een Bureau voor de 
grondrechten op te richten;

2. wijst erop dat het op grond van het communautiseringsproces, waarbij de bestaande 
pijlerstructuur tot verdwijnen gedoemd is, des te belangrijker is om de grondrechten op 
EU-niveau te beschermen teneinde erop toe te zien dat de EU deze rechten niet zelf 
schendt in het kader van haar beleidsbevoegdheid; is van mening dat de werkzaamheden 
van de EU-instellingen derhalve permanent gecontroleerd moeten worden;

3. is van oordeel dat de bestaande internationale, Europese en nationale instrumenten 
voldoende middelen bieden om de fundamentele rechten in de EU te beschermen en weet 
dat de Europese Commissie in het kader van de normale besluitvormingsprocedures reeds 
alle wetsvoorstellen en alle ontwerpinstrumenten onder de loep neemt om na te gaan of 
deze niet in strijd met het Handvest van grondrechten zijn; constateert echter dat de EU als 
geheel de normen op dit gebied kan verbeteren door know-how en ervaringen op ruimere 
schaal te delen;

4. benadrukt dat er geen sprake van is het pad te effenen voor de oprichting van een EU-Hof 
van de rechten van de mens; beseft dat het behandelen van individuele schendingen van 
de mensenrechten iets heel anders is dan het uitoefenen van controle op een politiek bestel 
of de wetsinstrumenten daarvan die eventueel niet voldoen aan de algemeen erkende 
normen op het gebied van de mensenrechten;

5. steunt het idee van een Bureau voor de grondrechten, dat een niet-juridische aanpak 
belichaamt, zolang dit Bureau op EU-niveau toegevoegde waarde heeft; is derhalve van 
mening dat de belangrijkste taken van dit Bureau eruit bestaan erop toe te zien dat de EU-
wetgeving en het EU-beleid overeenstemmen met de grondrechten, de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de reeds door de lidstaten ondernomen werkzaamheden van de 
lidstaten, NGO's en andere actoren op dit gebied bevordert en op EU-niveau horizontale 
onderzoeken instelt om specifieke lacunes op het gebied van de mensenrechten op te 
sporen;

6. benadrukt dat het Bureau moet functioneren als een intern instrument om de grondrechten 
in de EU - maar niet wereldwijd - te bevorderen; verwacht dat het Bureau actief gegevens 
zal verzamelen zodat het op zijn eigen informatiebronnen kan vertrouwen bij de 
uitvoering van deze taak;

7. beseft dat het Bureau voor de grondrechten onder de EU-agentschappen een speciale 
status heeft en beschouwd moet worden als een totaal onafhankelijk en in alle opzichten 
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onberispelijk orgaan moet worden gezien; is van mening dat het Bureau meer legitimiteit 
krijgt als het kaderpersoneel door het Europees Parlement wordt benoemd;

8. is van oordeel dat de Raad van Beheer van het Bureau moet bestaan uit onafhankelijke 
deskundigen uit alle lidstaten, met inbegrip van met name voormalige leden van 
constitutionele hoven; is van mening dat de Raad van Beheer alleen volledig neutraal en 
onpartijdig kan zijn als de leden gedurende hun ambtstermijn niet uit hun functies kunnen 
worden gezet;

9. benadrukt dat het belangrijk is om tussen het Bureau en de Raad van Europa een 
permanente en formele band te scheppen; beseft dat de Unie namens het Bureau met de 
Raad van Europa een overeenkomst moet sluiten die gebaseerd is op de procedure die is 
neergelegd in artikel 300 van het Verdrag teneinde tussen beide partijen een nauwe 
samenwerking tot stand te brengen.


