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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement is altijd een sterk voorstander geweest van verbetering van de 
mensenrechten en waarborging van de grondrechten in de EU en daarbuiten. Daarom had de 
Europese Unie het voorgestelde bureau al veel eerder moeten oprichten. Aldus biedt de EU 
namelijk de garantie dat zij in staat is om de mensenrechten te respecteren op de diverse 
beleidsterreinen waarop zij actief is. Uit hoofde van zijn mandaat (artikel 6, lid 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten) dient het bureau 
in nauwe coördinatie en samenwerking met de Raad van Europa te trachten dubbel werk in 
ieder opzicht te voorkomen. Daartoe moet het rekening houden met de informatie, analyses en 
andere werkzaamheden van de Raad van Europa, en inzonderheid met de door de Raad van 
Europa gebruikte mechanismen voor het houden van toezicht op de mensenrechten, teneinde 
het ontstaan te voorkomen van scheidslijnen en dubbele normen, waardoor de bescherming 
van de mensenrechten in Europa in het algemeen in gevaar zou kunnen komen.

De voornaamste rol van het bureau bestaat erin de EU-instellingen en -lidstaten bij de 
toepassing van de communautaire wetgeving bij te staan in de uitoefening van de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de eerbiediging van de grondrechten op hun 
respectieve beleidsterreinen. In deze context moet de mogelijkheid onder ogen worden gezien 
dat de EU en haar lidstaten uit hoofde van de EU- en internationale wetgeving aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor enigerlei optreden in derde landen dat in strijd zou zijn met de 
mensenrechten, en derhalve moet het bureau opdracht krijgen om maatregelen die eventueel 
tot dergelijke aansprakelijkheidsrisico's kunnen leiden aan een onderzoek te onderwerpen. In 
die hoedanigheid zou het bureau kunnen optreden als een vroegtijdig waarschuwingssysteem 
voor mensenrechtenschendingen in derde landen.

Daarnaast heeft het bureau tot taak de EU te assisteren bij de tenuitvoerlegging van haar 
externe beleidstaken, wanneer deze met betrekking tot de mensenrechten nopen tot een 
evaluatie van de situatie in een derde land (artikel 3, lid 4 van het Commissievoorstel). Het 
bureau staat tevens open voor de actieve deelname van landen die door de Europese Raad zijn 
aangemerkt als kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de Unie, zoals 
voorgesteld in het Commissievoorstel (artikel 27). Dit kan worden beschouwd als een les die 
is getrokken uit eerdere uitbreidingen en zal verder helpen bijdragen tot een vlot verloop van 
het integratieproces van landen die toetreden tot de EU. Een soortgelijke rol is voor het 
bureau weggelegd met betrekking tot EU-overeenkomsten met derde landen (artikel 3, lid 4 
van het Commissievoorstel) - met name landen die vallen onder het Europees 
nabuurschapsbeleid - waarin met name een voorwaardelijkheidsclausule is opgenomen met 
betrekking tot de mensenrechten, in casu een op basis van wederkerigheid toe te passen 
clausule.

Het Europees Parlement moet als rechtstreeks door het volk gekozen instelling en in zijn rol 
als politiek toezichthouder, die het samen met de Raad uitoefent op de betrekkingen van de 
EU met derde landen, in staat zijn om van de diensten en ervaring van het bureau gebruik te 
maken om zich een goedgefundeerd oordeel te kunnen vormen.

De versterking van de onafhankelijke positie van het bureau en zijn verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de Europese instellingen dienen gestalte te worden gegeven in samenwerking met 
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.
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Daarom verzoeken de Commissie buitenlandse zaken en de Subcommissie mensenrechten de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

AMENDEMENTEN

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 3, lid 2

2. Bij de vervulling van zijn taken refereert 
het Bureau 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 op 7 
december 2000 te Nice afgekondigde 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

2. Bij de vervulling van zijn taken refereert 
het Bureau 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 op 7 
december 2000 te Nice afgekondigde 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, onder inachtneming van de 
bestaande internationale 
mensenrechtennormen, als vervat in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de bijbehorende 
protocollen.

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de bestaande 
fundamentele mensenrechtennormen zoals die zijn vastgesteld door de Raad van Europa en in 
heel Europa van toepassing zijn.

Amendement 2
Artikel 3, lid 3

3. Bij de uitvoering van zijn activiteiten 
houdt het Bureau zich bezig met de situatie 
van de grondrechten in de Europese Unie en 
haar lidstaten wanneer zij het 
Gemeenschapsrecht ten uitvoer brengen, 
onverminderd het bepaalde in lid 4, artikel 4, 
lid 1, onder e), en de artikelen 27 en 28.

3. Bij de uitvoering van zijn activiteiten 
houdt het Bureau zich bezig met de 
gevolgen voor de grondrechten van de 
activiteiten van de Europese Unie en haar 
lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht 
ten uitvoer brengen, onverminderd het 
bepaalde in lid 4, artikel 4, lid 1, onder e), en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de artikelen 27 en 28.

Motivering

Het voorgestelde amendement strekt ertoe a) het bureau te verzoeken toezicht te houden op 
alle situaties waarin de EU en haar lidstaten zijn onderworpen aan de communautaire 
wetgeving en waarin zij derhalve verplicht zijn zich te houden aan de grondrechten, ook waar 
het externe beleidsmaatregelen betreft, en b) het werkterrein van het bureau te omschrijven 
met betrekking tot de terzake relevante wettelijke activiteiten van de EU en haar lidstaten.

Amendement 3
Artikel 3, lid 4

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.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 
verstrekt het Bureau op verzoek van de 
Raad, de Commissie of het Europees 
Parlement informatie en analyses over de in 
het verzoek genoemde grondrechtenkwesties 
met betrekking tot derde landen, voorzover 
deze relevant zijn voor de tenuitvoerlegging 
van het EU-beleid, bijvoorbeeld 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.

Motivering

Het amendement is bedoeld om in de bovenvermelde tekortkomingen te voorzien door a) de 
verantwoordelijkheid van het bureau uit te breiden tot alle EU-instellingen (en niet alleen de 
Commissie), b) de activiteiten van het bureau te koppelen aan alle vormen van EU-beleid 
waarvoor naleving van de mensenrechten in derde landen relevant is, en c) daarbij te voldoen 
aan de voornaamste doelstelling van het bureau, namelijk te fungeren als een vroegtijdig 
waarschuwingssysteem voor mensenrechtenschendingen in derde landen als gevolg van 
beleidsmaatregelen van de EU.

Amendement 4
Artikel  4, lid 1, punt i)
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i) bevordert het Bureau de samenwerking 
met het maatschappelijk middenveld, 
inclusief niet gouvernementele organisaties, 
de sociale partners, onderzoekcentra en 
andere personen of instanties die zich met de 
grondrechten bezighouden, met name door 
netwerkvorming, de bevordering van de 
dialoog op Europees niveau en door zo 
nodig deelname aan discussies of 
bijeenkomsten op nationaal niveau;

i) bevordert het Bureau de samenwerking 
met het maatschappelijk middenveld, 
inclusief niet gouvernementele organisaties, 
de sociale partners, onderzoekcentra en 
andere personen of instanties die zich met de 
grondrechten bezighouden, inzonderheid de 
terzake bevoegde organen van de Raad van 
Europa, met inbegrip van zijn Commissaris 
voor de mensenrechten, met name door 
netwerkvorming, de bevordering van de
dialoog op Europees niveau en door zo 
nodig deelname aan discussies of 
bijeenkomsten op nationaal niveau;

Motivering

Dit amendement is bedoeld ter versterking van de coördinatie van de activiteiten van het 
bureau met bestaande soortgelijke activiteiten van de Raad van Europa, hetgeen de 
consistentie en de complementariteit ten goede zou moeten komen.

Amendement 5
Artikel 9

Het Bureau coördineert zijn activiteiten met 
die van de Raad van Europa, met name wat 
zijn jaarlijks werkprogramma 
overeenkomstig artikel 5 betreft. Daartoe 
sluit de Gemeenschap, volgens de procedure 
van artikel 300 van het Verdrag een 
overeenkomst met de Raad van Europa 
teneinde een nauwe samenwerking van deze 
Raad met het Bureau in te stellen. Deze 
overeenkomst omvat de verplichting van de 
Raad van Europa om overeenkomstig artikel 
11 een onafhankelijke persoon in de raad 
van bestuur van het Bureau aan te wijzen.

Het Bureau coördineert zijn activiteiten met 
die van de Raad van Europa, ook wat zijn 
jaarlijks werkprogramma overeenkomstig 
artikel 5 betreft, teneinde onnodige 
overlapping te voorkomen met activiteiten 
die reeds door de Raad van Europa worden 
ontplooid. Daartoe sluit de Gemeenschap, 
volgens de procedure van artikel 300 van het 
Verdrag een overeenkomst met de Raad van 
Europa teneinde een nauwe samenwerking 
van deze Raad met het Bureau in te stellen. 
Deze overeenkomst omvat de verplichting 
van de Raad van Europa om overeenkomstig 
artikel 11 een onafhankelijke persoon in de 
raad van bestuur en, overeenkomstig artikel 
12, een dagelijks bestuur van het Bureau 
aan te wijzen.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om a) de bepalingen ter voorkoming van overlapping met de 
activiteiten van de Raad van Europa aan te scherpen, en b) de Raad van Europa in het 
bureau dezelfde vertegenwoordiging te garanderen als die waarover hij momenteel beschikt 
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in het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, en hem aldus een 
praktisch instrument te verschaffen om overlapping met de werkzaamheden van de Raad van 
Europa te voorkomen en consistentie en complementariteit te waarborgen.

Amendement 6
Artikel 11, lid 6

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.

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 niet deel aan 
stemmingen over de in lid 4, onder c), d), e), 
f), h), i) en j) bedoelde besluiten.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de door de Raad van Europa benoemde persoon een stem te 
geven in zaken zoals de goedkeuring van conclusies en adviezen inzake algemene 
onderwerpen, alsook bij de vaststelling van procedures, teneinde de consistentie en de 
complementariteit met de normen en activiteiten van de Raad van Europa te verbeteren.

Amendement 7
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. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter 
van de raad van bestuur, de door de Raad 
van Europa in de raad van bestuur 
benoemde persoon en de twee 
vertegenwoordigers van de Commissie.

Motivering

De opzet van dit amendement is dezelfde als die van de amendementen 5, 6 en 7.


