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BEKNOPTE MOTIVERING

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie bevestigt de rechten die 
met name voortvloeien uit de 
gemeenschappelijke constitutionele 
tradities en internationale verplichtingen 
van de lidstaten, uit het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en de 
communautaire verdragen, uit het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, 
uit de door de Gemeenschap en de Raad 
van Europa aangenomen sociale 
handvesten, alsmede uit de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen en van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens.

(2) Het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie bevestigt de rechten die 
met name voortvloeien uit de 
gemeenschappelijke constitutionele 
tradities en internationale verplichtingen 
van de lidstaten, waaronder die welke zijn 
afgeleid van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens van de Verenigde 
Naties, uit het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en de communautaire 
verdragen, uit het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, uit de door 
de Gemeenschap en de Raad van Europa 
aangenomen sociale handvesten, alsmede 
uit de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 
en van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens

Amendement 2
Overweging 3

  
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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(3)De Gemeenschap en haar lidstaten 
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen, moeten de grondrechten 
eerbiedigen.

(3)De Gemeenschap en haar lidstaten 
wanneer zij het recht van de Unie aannemen 
en ten uitvoer brengen, moeten de 
grondrechten eerbiedigen.

Amendement 3
Overweging 7

Bijgevolg moet een Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten worden 
opgericht, dat voortbouwt op het bestaande 
Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat en dat ten
doel heeft de betrokken instellingen en 
instanties van de Gemeenschap en haar 
lidstaten 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

Bijgevolg moet een Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten worden 
opgericht, dat voortbouwt op het bestaande 
Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat en dat een 
centraal punt moet worden voor alle 
werkzaamheden binnen de Europese Unie 
op het gebied van de mensenrechten en ten 
doel heeft de betrokken instellingen en 
instanties van de Gemeenschap en haar 
lidstaten 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

Amendement 4
Overweging 8

(8) Bij de oprichting van het Bureau zal de 
nodige aandacht worden besteed aan het 
kader voor Europese regelgevende 
agentschappen dat door de Commissie is 
voorgesteld in het ontwerp 
interinstitutioneel akkoord¹ van 25 februari 
2005. 

Schrappen

_____

1 COM(2005)0059, 25.2.2005.

Amendement 5
Overweging 9
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(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 
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.  

Amendement 6
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, alsmede netwerken van 
constitutionele hoven, 
hooggerechtshoven, NGO’s en 
onafhankelijke deskundigen kunnen 
doeltreffende instrumenten zijn om actief 
informatie te verzamelen en te beoordelen.
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Amendement 7
Overweging 11

(11) Het Bureau moet het recht hebben 
adviezen op te stellen ten behoeve van de 
instellingen van de Unie en de lidstaten 
wanneer zij het Gemeenschapsrecht ten 
uitvoer brengen, hetzij op eigen initiatief 
hetzij op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, zonder 
dat daardoor de in het Verdrag vastgestelde 
wetgevings- en gerechtelijke procedures 
worden doorkruist.

(11) Het Bureau moet het recht hebben 
adviezen op te stellen ten behoeve van de 
instellingen van de Unie en de lidstaten 
wanneer zij het Gemeenschapsrecht 
aannemen en ten uitvoer brengen, hetzij op 
eigen initiatief hetzij op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie, zonder dat dit bindende 
gevolgen heeft voor de in het Verdrag 
vastgestelde wetgevings- en gerechtelijke 
procedures.

Amendement 8
Overweging 12

(12) De Raad moet de mogelijkheid hebben 
het Bureau om technische expertise te 
verzoeken in het kader van een procedure 
overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. 

(12) Het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben het Bureau om 
technische expertise te verzoeken met het 
oog op en in het kader van een procedure 
overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. 

Amendement 9
Overweging 13

(13) Het Bureau moet een jaarverslag 
opstellen over de situatie van de 
grondrechten in de Unie en de eerbiediging 
ervan door de EU-instellingen, -organen en -
agentschappen en door de lidstaten wanneer 
zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen.  Voorts moet het Bureau 
thematische verslagen opstellen over 
onderwerpen die voor het beleid van de Unie 
van bijzonder belang zijn.

(13) Het Bureau moet aan het Europees 
Parlement, in aanwezigheid van de Raad 
en de Commissie, een jaarverslag 
presenteren over de situatie van de 
grondrechten in de Unie en de eerbiediging 
ervan door de EU-instellingen, -organen en -
agentschappen en door de lidstaten wanneer 
zij het recht van de Unie aannemen en ten 
uitvoer brengen.  Voorts moet het Bureau 
thematische verslagen opstellen over 
onderwerpen die voor het beleid van de Unie 
van bijzonder belang zijn
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Amendement 10
Overweging 14

(14) Het Bureau moet maatregelen nemen 
om het grote publiek bewust te maken van 
zijn grondrechten en van de mogelijkheden 
en de verschillende mechanismen om deze 
grondrechten in het algemeen af te dwingen; 
het Bureau zelf behandelt echter geen 
individuele klachten.

(14) Het Bureau moet maatregelen nemen 
om het grote publiek bewust te maken van 
grondrechten en van de mogelijkheden en de 
verschillende mechanismen om deze 
grondrechten in het algemeen af te dwingen; 
het Bureau zelf behandelt echter geen 
individuele klachten.

Amendement 11
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 en 
met de betrokken organen van de Unie, 
teneinde overlappingen – in het bijzonder 
met het Europees Genderinstituut – te 
voorkomen. 

Amendement 12
Overweging 16

(16) Het Bureau moet ook nauw 
samenwerken met de Raad van Europa. 
Deze samenwerking moet garanderen dat 
overlappingen tussen de activiteiten van het 
Bureau en die van de Raad van Europa 
worden voorkomen, met name door de 
uitwerking van mechanismen om synergie-
effecten te bewerkstelligen, zoals de sluiting 
van een bilaterale 
samenwerkingsovereenkomst en de 
deelname van een door de Raad van Europa 
aangewezen onafhankelijk persoon aan de 
beheerstructuren van het Bureau waarbij de 
stemrechten van die persoon passend zijn 
omschreven zoals het geval is in het huidige 
EUMC.

(16) Het Bureau moet ook nauw 
samenwerken met de Raad van Europa. 
Deze samenwerking moet garanderen dat 
overlappingen of conflicten tussen de 
activiteiten van het Bureau en die van de 
Raad van Europa worden voorkomen, met 
name door de uitwerking van mechanismen 
om synergie-effecten te bewerkstelligen en 
mogelijke onenigheden op te lossen, zoals 
de sluiting van een bilaterale 
samenwerkingsovereenkomst en de 
deelname van een door de Raad van Europa 
aangewezen onafhankelijk persoon aan de 
beheerstructuren van het Bureau waarbij de 
stemrechten van die persoon passend zijn 
omschreven zoals het geval is in het huidige 
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EUMC.

Amendement 13
Overweging 18

(18) Het Europees Parlement speelt een 
belangrijke rol op het gebied van de 
grondrechten. Het moet een onafhankelijk 
persoon aanwijzen als lid van de raad van 
bestuur van het Bureau.

(18) Het Europees Parlement moet, als de 
Europese instelling die direct is gekozen 
door de Europese burgers, de voorzitter van 
de raad van bestuur benoemen.

Motivering

Het Europees Parlement draagt bij tot de legitimiteit van het Bureau. Daarom mag zijn rol 
onder geen enkele voorwaarde gelijk worden gesteld aan de rol van elke afzonderlijk lidstaat, 
hetgeen het geval zou zijn als het Europees Parlement alleen maar een extra lid van de raad 
van bestuur aanwijst.

Amendement 14
Overweging 19

(19) Met het oog op een doeltreffende 
samenwerking met alle belanghebbenden 
moet er een raadgevend forum worden 
opgericht om binnen de structuren van het 
Bureau te zorgen voor een pluralistische 
vertegenwoordiging van de 
burgermaatschappij die actief is op het 
gebied van de grondrechten.

(19) Met het oog op een doeltreffende 
samenwerking met alle belanghebbenden 
moet er een raadgevend forum worden 
opgericht om binnen de structuren van het 
Bureau te zorgen voor een pluralistische 
vertegenwoordiging van de 
burgermaatschappij en de bestaande 
instellingen op het niveau van de lidstaten 
die actief zijn op het gebied van de 
grondrechten.

Amendement 15
Overweging 23

23. Aangezien de maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening maatregelen van 
algemene strekking zijn in de zin van 
artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de 

Schrappen
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Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1, dienen zij te 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure van artikel 5 van dat 
besluit. 
____

1 PB nr. L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Amendement 16
Overweging 25

(25) De bijdrage van het Bureau aan de 
volledige eerbiediging van de grondrechten 
in het kader van het Gemeenschapsrecht, 
zou de doelstellingen van de Gemeenschap 
kunnen helpen verwezenlijken.  Het 
Verdrag voorziet met betrekking tot de 
vaststelling van deze verordening in geen 
andere bevoegdheden dan die van artikel 
308.

(25) De bijdrage van het Bureau aan de 
volledige eerbiediging van de grondrechten 
in het kader van het Gemeenschapsrecht, zal
de doelstellingen van de Gemeenschap in 
aanzienlijke mate helpen verwezenlijken.  
Het Verdrag voorziet met betrekking tot de 
vaststelling van deze verordening in geen 
andere bevoegdheden dan die van artikel 
308.

Amendement 17
Overweging 26

(26) De Raad moet de mogelijkheid hebben
een besluit overeenkomstig titel VI van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie vast 
te stellen teneinde het Bureau te machtigen 
zijn activiteiten ook op de onder deze titel 
vallende gebieden uit te oefenen. 

(26) Deze verordening moet vergezeld gaan 
van een besluit van de Raad overeenkomstig 
titel VI van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie dat het Bureau machtigt zijn 
activiteiten ook op de onder deze titel 
vallende gebieden uit te oefenen. 

Amendement 18
Artikel 2

Het Bureau heeft ten doel de betrokken 
instellingen, organen, instanties en 

Het Bureau heeft ten doel te dienen als 
centraal punt voor alle werkzaamheden 
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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.

binnen de Europese Unie op het gebied van 
de mensenrechten en de betrokken 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap en haar 
lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht 
aannemen en 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.

Amendement 19
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 beginselen en 
grondrechten zoals die zijn omschreven in 
artikel 6, leden 1, 2 en 3, 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, waarbij 
het naar behoren rekening houdt met de 
bestaande internationale normen voor de 
mensenrechten, waaronder die welke zijn 
vastgelegd door de Raad van Europa, in het 
bijzonder in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en in de 
protocollen bij dat verdrag.

Amendement 20
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 

3. Bij de uitvoering van zijn activiteiten 
houdt het Bureau zich in de eerste plaats 
bezig met de situatie van de grondrechten in 
de Europese Unie en haar lidstaten wanneer 
zij het Gemeenschapsrecht aannemen en ten 
uitvoer brengen.
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4, lid 1, onder e), en de artikelen 27 en 28. Het Bureau houdt zich ook bezig met de 
situatie van de grondrechten in derde 
landen, voorzover en op de wijze als is 
vastgelegd in lid 4 en in overeenstemming 
met de besluiten die door de associatieraad 
zijn genomen overeenkomstig artikel 27.

Amendement 21
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. Voorzover dit relevant kan zijn voor het 
aannemen en ten uitvoer leggen van het 
beleid van de EU verstrekt het Bureau, 
uitsluitend op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of 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 en met 
betrekking tot derde landen die het 
lidmaatschap van de Unie hebben 
aangevraagd en waarmee de Gemeenschap 
onderhandelingen is begonnen of van plan 
is onderhandelingen te gaan voeren.

Er wordt rekening gehouden met eventuele 
relevante activiteiten van de Raad van 
Europa, met het doel dubbel werk te 
voorkomen zoals bepaald in artikel 9.

Amendement 22
Artikel 4, lid 1, letter a)

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Bureau relevante, objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie en 

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Bureau relevante, objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie en 
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gegevens, met inbegrip van de resultaten 
van onderzoek en toezicht die aan het 
Bureau worden meegedeeld door de 
lidstaten, de instellingen van de Unie, 
agentschappen van de Gemeenschap, 
onderzoekcentra, nationale instanties, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties;

gegevens, met inbegrip van de resultaten 
van onderzoek en toezicht die aan het 
Bureau worden meegedeeld door de 
lidstaten, de instellingen van de Unie, 
agentschappen van de Gemeenschap, 
onderzoekcentra, nationale instanties, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties, 
met name door de bevoegde instanties van 
de Raad van Europa;

Amendement 23
Artikel 4, lid 1, letter d)

d) stelt het Bureau op eigen initiatief of op 
verzoek van het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie conclusies en 
adviezen over algemene onderwerpen op ten 
behoeve van de instellingen van de Unie en 
de lidstaten wanneer zij het 
Gemeenschapsrecht ten uitvoer brengen;

d) stelt het Bureau op eigen initiatief of op 
verzoek van het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie adviezen, conclusies 
en aanbevelingen over algemene 
onderwerpen op ten behoeve van de 
instellingen van de Unie wanneer zij het 
Gemeenschapsrecht aannemen en ten 
uitvoer brengen;

Amendement 24
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 lidstaten, het 
Europees Parlement, de Commissie of de 
Raad, wanneer een derde van de lidstaten, 
het Europees Parlement, de Commissie of 
de Raad volgens de in de desbetreffende
leden van artikel 7 vastgestelde procedures
het Bureau om dergelijke technische 
expertise verzoekt;

Amendement 25
Artikel 4, lid 1, letter f)
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f) publiceert het Bureau een jaarverslag over 
de situatie van de grondrechten, waarin ook 
aandacht aan voorbeelden van beproefde 
methoden wordt geschonken;

f) presenteert het Bureau bij het Europees 
Parlement, in aanwezigheid van de Raad 
en de Europees Parlement, een jaarverslag 
over de situatie van de grondrechten, waarin 
ook aandacht aan voorbeelden van beproefde 
methoden wordt geschonken, dat vervolgens 
wordt gepubliceerd;

Amendement 26
Artikel 4, lid 1, letter g)

g) publiceert het Bureau thematische 
verslagen op basis van zijn analyses, 
onderzoek en enquêtes;

g) publiceert het Bureau thematische 
verslagen op basis van zijn analyses, 
onderzoek en enquêtes, waaronder 
verslagen over het potentiële of werkelijke 
effect van Gemeenschapswetgeving op de 
situatie met betrekking tot de grondrechten 
in staten als gedefinieerd in artikel 3, lid 3.

Amendement 27
Artikel 4, lid 2

2. De conclusies, adviezen en verslagen die 
het Bureau opstelt bij de vervulling van de in 
lid 1 vermelde taken hebben geen
betrekking op kwesties in verband met de 
wettigheid van voorstellen van de 
Commissie overeenkomstig artikel 250 van 
het Verdrag, de standpunten van de 
instellingen in het kader van de 
wetgevingsprocedures of de wettigheid van 
handelingen in de zin van artikel 230 van het 
Verdrag. Zij hebben geen betrekking op de 
vraag of een lidstaat een van de krachtens 
het Verdrag op hem rustende verplichtingen 
niet is nagekomen, zoals bedoeld in artikel 
226 van het Verdrag

2. De verslagen, adviezen, conclusies of 
aanbevelingen die het Bureau opstelt bij de 
vervulling van de in lid 1 vermelde taken 
laten de bevindingen van de bevoegde 
autoriteiten onverlet met betrekking tot de 
vraag omtrent de wettigheid van voorstellen 
van de Commissie overeenkomstig artikel 
250 van het Verdrag, de standpunten van de 
instellingen in het kader van de 
wetgevingsprocedures en handelingen in de 
zin van artikel 230 van het Verdrag of de 
vraag of een lidstaat een van de krachtens 
het Verdrag op hem rustende verplichtingen 
niet is nagekomen, zoals bedoeld in artikel 
226 van het Verdrag.

Amendement 28
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Artikel 5, lid 1, inleidende tekst

1. De Commissie stelt een meerjarenkader 
voor het Bureau vast volgens de 
regelgevingsprocedure van artikel 29, lid 2.
Het meerjarenkader: 

1. Het Bureau stelt een meerjarenkader vast 
voor zijn werkzaamheden. Het 
meerjarenkader: 

Amendement 29
Artikel 5, lid 1, letter d)

d) houdt terdege rekening met de financiële 
en personele middelen van het Bureau, en 

Schrappen

Amendement 30
Artikel 5, lid 1, letter e)

e) omvat bepalingen ter vermijding van 
thematische overlappingen met het mandaat 
van andere organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap.

e) omvat bepalingen ter vermijding van 
thematische overlappingen met het mandaat 
van andere organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap en de 
Raad van Europa.

Amendement 31
Artikel 5, lid 1 bis

Het Bureau raadpleegt het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over 
de ontwerptekst voordat het het 
meerjarenkader aanneemt. 

Amendement 32
Artikel 5, lid 2

2. Het Bureau vervult zijn taken binnen de 
in het meerjarenkader vastgelegde 
thematische werkterreinen. Dit geldt 
onverminderd de mogelijkheid voor het 
Bureau om verzoeken van het Europees 

2. Het Bureau vervult zijn taken binnen de 
in het meerjarenkader vastgelegde 
thematische werkterreinen. Dit geldt 
onverminderd de mogelijkheid voor het 
Bureau om verzoeken van het Europees 
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Parlement, de Raad of de Commissie 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, en artikel 
4, lid 1, onder d) en e), die geen betrekking 
hebben op deze thematische gebieden te 
behandelen, mits er daarvoor voldoende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar zijn.

Parlement, de Raad of de Commissie 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, en artikel 
4, lid 1, onder d) en e), die geen betrekking 
hebben op deze thematische gebieden te 
behandelen.

Amendement 33
Artikel 5, lid 3

3. Het Bureau vervult zijn taken in het licht 
van zijn jaarlijkse werkprogramma en 
rekening houdend met de beschikbare 
financiële en personele middelen.

Schrappen

Amendement 34
Artikel 5, lid 4

4. Het overeenkomstig artikel 11, lid 4, 
onder a), vastgestelde jaarlijkse 
werkprogramma is in overeenstemming met 
het jaarlijkse werkprogramma van de 
Commissie, met inbegrip van haar 
onderzoekswerkzaamheden en haar acties 
die worden ontwikkeld in het kader van het 
communautair statistisch programma.

Schrappen

Amendement 35
Artikel 6, lid 3

3. Het Bureau kan met andere organisaties 
contractuele banden, met name 
onderaanbestedingsovereenkomsten, 
aangaan voor de uitvoering van taken die 
het aan deze organisaties zou kunnen 
toevertrouwen. Het Bureau kan ook 
subsidies verlenen ter bevordering van 
passende samenwerking en joint ventures, 
met name aan de in de artikelen 8 en 9 
bedoelde nationale, Europese en 

3. Het Bureau kan met andere organisaties 
contractuele banden, met name 
onderaanbestedingsovereenkomsten, 
aangaan voor de uitvoering van taken die 
het aan deze organisaties zou kunnen 
toevertrouwen.
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internationale organisaties.

Amendement 36
Artikel 7

Het Bureau zorgt voor de nodige 
coördinatie met de betrokken organen, 
instanties en agentschappen van de 
Gemeenschap De voorwaarden voor de 
samenwerking worden zo nodig vastgelegd 
in memoranda van overeenstemming.

De Raad en de Commissie stellen het 
kader vast van de uitwisseling van 
informatie tussen het Bureau en de 
betrokken organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap. De 
voorwaarden voor de samenwerking 
worden zo nodig vastgelegd in memoranda 
van overeenstemming.

Amendement 37
Artikel 8, lid 1

1. Voor de uitvoering van zijn taken werkt 
het Bureau samen met gouvernementele en 
niet-gouvernementele organisaties en 
instanties die op nationaal en Europees 
niveau bevoegd zijn op het gebied van de 
grondrechten.

1. Voor de uitvoering van zijn taken werkt 
het Bureau samen met gouvernementele en 
niet-gouvernementele organisaties en 
instanties, onafhankelijke deskundigen en 
bestaande netwerken die op nationaal en 
Europees niveau bevoegd zijn op het 
gebied van de grondrechten.

Amendement 38
Artikel 8, lid 2

2. De administratieve regelingen voor de in 
lid 1 bedoelde samenwerking zijn in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht en worden vastgesteld 
door de raad van bestuur op basis van een 
door de directeur ingediend ontwerp en na 
advies van de Commissie.

Indien de Commissie het niet eens is met 
deze regelingen, worden zij door de raad 
van bestuur opnieuw onderzocht en met 
eventuele wijzigingen goedgekeurd met een 
meerderheid van tweederde van alle leden. 

2. De administratieve regelingen voor de in 
lid 1 bedoelde samenwerking zijn in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht en worden vastgesteld 
door de raad van bestuur op basis van een 
door de directeur ingediend ontwerp en na 
advies van de Commissie. 
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Amendement 39
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, met name wat 
zijn jaarlijks werkprogramma 
overeenkomstig artikel 5 betreft. Daartoe 
sluit de Gemeenschap, volgens de procedure 
van artikel 300 van het Verdrag een 
bilaterale overeenkomst met de Raad van 
Europa teneinde een nauwe samenwerking 
van deze Raad met het Bureau in te stellen 
Deze overeenkomst omvat onder meer:

a) de mogelijkheid voor de Raad van Europa 
om overeenkomstig artikel 11 zijn 
Commissaris voor de rechten van de mens 
te benoemen als lid van de raad van bestuur 
van het Bureau.

b) een versterkte samenwerking tussen het 
Bureau en de relevante instellingen van de 
Raad van Europa met betrekking tot derde 
landen die lid zijn van de Raad van 
Europa. 

Amendement 40
Artikel 10, titel en inleidende tekst

Organen van het Bureau

Het Bureau omvat:

Functionarissen en bestuursorganen van 
het bureau

Het Bureau omvat:

-a) een voorzitter, die de raad van bestuur 
voorzit;

Amendement 41
Artikel 11, lid 1

1. De raad van bestuur is als volgt 
samengesteld uit personen met passende 

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

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 met een gedegen 
ervaring. Deze persoon moet volgens de 
wetgeving van de benoemende lidstaat 
voldoen aan de eisen voor benoeming voor 
het hoogste constitutionele hof of de 
hoogste gerechtelijke instantie van die 
lidstaat.

b) een door het Europees Parlement 
aangewezen onafhankelijk persoon;
c) een door de Raad van Europa 
aangewezen onafhankelijk persoon, en

c) een vertegenwoordiger van de Raad van 
Europa, mogelijk de hoge commissaris voor 
de rechten van de mens van deze 
organisatie, als in artikel 9;

d) twee vertegenwoordigers 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 hebben 
verworven op het gebied van de 
grondrechten.

d) twee door de Commissie benoemde 
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 zijn 
geaccrediteerd en erkend. De ander is een 
vertegenwoordiger van de Commissie.

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

Amendement 42
Artikel 11, lid 3

3. De raad van bestuur kiest uit zijn midden
een voorzitter en een vice-voorzitter voor 

3. De raad van bestuur wordt voorgezeten 
door de voorzitter en kiest een vice-
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een termijn van twee en een half jaar, die 
eenmaal kan worden verlengd

voorzitter voor een termijn van twee en een 
half jaar, die eenmaal kan worden verlengd. 

De voorzitter, noch de vice-voorzitter mag 
een vertegenwoordiger van de Commissie 
zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur, of bij 
ontstentenis zijn of haar plaatsvervanger,
beschikt over één stem

Ieder lid van de raad van bestuur beschikt 
over één stem.

Amendement 43
Artikel 11, lid 4, letter g)

g) hij keurt het huishoudelijk reglement van 
het Bureau goed op basis van een door de 
directeur ingediend ontwerp en na advies 
van de Commissie;

g) hij keurt het huishoudelijk reglement van 
het Bureau goed op basis van een door de 
directeur ingediend ontwerp;

Amendement 44
Artikel 11, lid 5

5. De raad van bestuur kan taken aan het 
dagelijks bestuur delegeren, met 
uitzondering van de in lid 4, onder a), b), c), 
d), g) en h) bedoelde taken.

5. De raad van bestuur kan taken aan het 
dagelijks bestuur delegeren, met 
uitzondering van de in lid 4, onder a), b), c), 
d), e), g) en h) bedoelde taken en het 
dagelijks bestuur instrueren specifieke 
taken uit te voeren. 

Amendement 45
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 
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 
heeft het recht deel te nemen aan de 
discussies en debatten, maar mag niet 
deelnemen aan stemmingen over de in lid 
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4, onder i) en j), bedoelde besluiten.

Amendement 46
Artikel 11, lid 7

De voorzitter roept de raad van bestuur 
eenmaal per jaar in vergadering bijeen, 
onverminderd extra buitengewone 
vergaderingen. De voorzitter roept op eigen 
initiatief of op verzoek van ten minste een 
derde van de leden van de raad van bestuur
buitengewone vergaderingen bijeen.

De voorzitter roept de raad van bestuur ten 
minste tweemaal per jaar in vergadering 
bijeen. De voorzitter roept tevens de raad 
van bestuur in vergadering bijeen op eigen 
initiatief of op verzoek van de directeur of 
op verzoek van ten minste een derde van zijn 
leden.

Amendement 47
Artikel 11, lid 8

De directeur van het Europees 
Genderinstituut kan als waarnemer 
deelnemen aan vergaderingen van de raad 
van bestuur Ook de directeuren van andere 
betrokken agentschappen van de 
Gemeenschap en organen van de Unie 
kunnen op uitnodiging van het dagelijks 
bestuur als waarnemer aan dergelijke 
vergaderingen deelnemen

De directeur van het Europees 
Genderinstituut kan als waarnemer 
deelnemen aan vergaderingen van de raad 
van bestuur. Ook de directeuren van andere 
betrokken agentschappen van de 
Gemeenschap en organen van de Unie, 
evenals vertegenwoordigers van 
internationale organisaties, zoals de Hoge 
Commissaris voor de rechten van de mens 
van de Verenigde Naties en 
vertegenwoordigers van de OVSE kunnen 
op uitnodiging van de voorzitter van de raad 
van bestuur als waarnemer aan dergelijke 
vergaderingen deelnemen.

Amendement 48
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 is, 
wordt door het Europees Parlement 
aangewezen van een door de Commissie 
voorgestelde en door de Raad 
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goedgekeurde lijst van kandidaten. 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 
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.

Amendement 49
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 acht leden:

a) de voorzitter;
b) de vice-voorzitter;
d) de twee door de Commissie in de raad 
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van bestuur benoemde personen;

d) drie door de raad van bestuur uit zijn 
midden gekozen leden;

e) de vertegenwoordiger van de Raad van 
Europa, onverminderd de beperking van 
zijn stemrecht als bepaald in artikel 11, lid 
6.

Amendement 50
Artikel 12, lid 2

2. Het dagelijks bestuur wordt naargelang de 
behoefte door de voorzitter bijeengeroepen 
om de besluiten van de raad van bestuur 
voor te bereiden en de directeur bij te staan 
en te adviseren. Besluiten worden bij 
gewone meerderheid van stemmen 
genomen.

2. Het dagelijks bestuur wordt naargelang de 
behoefte door de voorzitter bijeengeroepen 
om de besluiten van de raad van bestuur 
voor te bereiden en de directeur bij te staan 
en te adviseren. Besluiten worden bij 
gewone meerderheid van stemmen 
genomen; bij staking van de stemmen is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Motivering

Door dit amendement krijgt het dagelijks bestuur een veel evenwichtiger samenstelling: één 
lid dat is gekozen door het Europees Parlement, vier leden die zijn gekozen door de lidstaten, 
twee leden die zijn aangewezen door de Europese Commissie en één vertegenwoordiger van 
de Raad van Europa.

Amendement 51
Artikel 13, lid 1

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 
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 

1. Het management van het Bureau wordt 
gevoerd door een directeur, die door de raad 
van bestuur wordt benoemd op basis van een 
door de Commissie voorgestelde lijst van 
kandidaten. De voorzitter wordt benoemd op 
grond van zijn of haar persoonlijke 
verdienste, ervaring op het gebied van de 
grondrechten en bestuurlijke en 
managementvaardigheden.
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kandidaat worden verzocht een verklaring 
tegenover de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en de 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden.

Amendement 52
Artikel 13, lid 2

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 Commissie 
bedraagt vijf jaar. De raad van bestuur 
kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 
vijf jaar verlengen, met inachtneming van 
het advies van de Commissie. In haar 
advies 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

Amendement 53
Artikel 13, lid 5

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 raad van bestuur kan de directeur vóór 
het verstrijken van zijn of haar ambtstermijn 
ontslaan indien hij/zij niet meer aan de 
eisen voor de uitoefening van zijn ambt 
voldoet of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten. De raad van bestuur 
handelt op eigen initiatief of op basis van 
een voorstel van de Commissie.

Amendement 54
Artikel 14, lid 2

2. De leden van het forum worden in het 
kader van een door de raad van bestuur vast 
te stellen open selectieprocedure 
geselecteerd. Het forum bestaat uit 
maximaal 100 leden. Hun ambtstermijn 
bedraagt vijf jaar, die eenmaal kan worden 
verlengd.

2. De leden van het forum worden in het 
kader van een door de raad van bestuur vast 
te stellen open selectieprocedure 
geselecteerd. Het forum bestaat uit 
maximaal 50 leden. Hun ambtstermijn 
bedraagt vijf jaar, die eenmaal kan worden 
verlengd.



PE 369.971v01-00 24/26 ______________

Externe vertaling

PA\601634NL.doc

NL

Amendement 55
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 van het Bureau. 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.

Amendement 56
Artikel 15, lid 2, alinea 2

De overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder 
a), b) en c), aangewezen leden van de raad 
van bestuur, de directeur en de leden van 
het forum verbinden zich ertoe op 
onafhankelijke wijze te handelen Daartoe 
leggen zij een verklaring omtrent hun 
belangen af, waarin zij hetzij verklaren dat 
zij geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid.

De leden van de raad van bestuur en de 
directeur verbinden zich ertoe op 
onafhankelijke wijze te handelen. Daartoe 
leggen zij een verklaring omtrent hun 
belangen af, waarin zij hetzij verklaren dat 
zij geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid.

Amendement 57
Artikel 22, lid 4

4. Het Bureau is de rechtsopvolger van het 
Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat. Het neemt 
alle juridische rechten en verplichtingen en 
financiële verplichtingen van het 
Waarnemingscentrum over. 
Arbeidsovereenkomsten die het 
Waarnemingscentrum vóór de vaststelling 
van deze verordening heeft gesloten, blijven 
geldig.

4. Het Bureau is de rechtsopvolger van het 
Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat. Het neemt 
alle juridische rechten en verplichtingen en 
financiële verplichtingen van het
Waarnemingscentrum over. 
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Amendement 58
Artikel 26, lid 3

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te 
doen in gevallen waarin overeenkomstig 
artikel 230 of artikel 232 van het Verdrag 
beroep is ingesteld tegen het Bureau

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te 
doen in gevallen waarin overeenkomstig 
artikel 230 van het Verdrag door natuurlijke 
of rechtspersonen beroep is ingesteld tegen 
het Bureau

Amendement 59
Artikel 27, titel

Deelname van kandidaat-lidstaten of 
potentiële kandidaat-lidstaten

Deelname van kandidaat-lidstaten 

Amendement 60
Artikel 27, lid 2

In dat geval worden de 
uitvoeringsbepalingen voor de deelname 
vastgesteld in een besluit van de betrokken 
associatieraad. In het besluit worden de aan 
het betrokken land te verlenen expertise en 
bijstand omschreven en worden met name de 
aard, de omvang en de wijze van deelname 
van deze landen aan de werkzaamheden van 
het Bureau uiteengezet, met inbegrip van 
bepalingen met betrekking tot de deelname 
aan de door het Bureau ontwikkelde 
initiatieven, de financiële bijdragen en het 
personeel. Het besluit is in overeenstemming 
met deze verordening en met het statuut van 
de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen. In het 
besluit wordt bepaald dat het deelnemende 
land een onafhankelijk persoon die aan de 
kwalificaties voor personen in de zin van 
artikel 11, lid 1, onder a), voldoet kan 
aanwijzen als waarnemer zonder stemrecht 

In dat geval worden de 
uitvoeringsbepalingen voor de deelname 
vastgesteld in een besluit van de betrokken 
associatieraad. In het besluit worden de aan 
het betrokken land te verlenen expertise en 
bijstand omschreven en worden met name de 
aard, de omvang en de wijze van deelname 
van deze landen aan de werkzaamheden van 
het Bureau uiteengezet, met inbegrip van 
bepalingen met betrekking tot de deelname 
aan de door het Bureau ontwikkelde 
initiatieven, de financiële bijdragen en het 
personeel. Het besluit is in overeenstemming 
met deze verordening en met het statuut van 
de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen. In het 
besluit kan worden bepaald dat het 
deelnemende land een onafhankelijk persoon 
die aan de kwalificaties voor personen in de 
zin van artikel 11, lid 1, onder a), voldoet 
kan aanwijzen als waarnemer zonder 
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in de raad van bestuur. stemrecht in de raad van bestuur.

Amendement 61
Artikel 27, lid 3

Het Bureau houdt zich bezig met de situatie 
van de grondrechten in de landen die 
overeenkomstig dit artikel aan het Bureau 
deelnemen, voorzover dit relevant is voor de 
betrokken associatieovereenkomst. Daartoe 
zijn de artikelen 4 en 5 van 
overeenkomstige toepassing.

Schrappen

Amendement 62
Artikel 29

Procedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.
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.
3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt 
één maand.

Schrappen

Amendement 63
Artikel 31, lid 3

Uiterlijk op 31 december 2009 geeft het 
Bureau opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van de resultaten van de 
eerste drie jaar activiteit op basis van de 
door de raad van bestuur in 
overeenstemming met de Commissie 
vastgestelde richtsnoeren. Deze evaluatie 

Uiterlijk op 31 december 2009 geeft het 
Bureau opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van de resultaten van de 
eerste drie jaar activiteit op basis van de 
door de raad van bestuur in 
overeenstemming met de Commissie 
vastgestelde richtsnoeren. Deze evaluatie 
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houdt rekening met de taken en de 
werkwijze van het Bureau en met het effect 
van het Bureau op de bescherming en de 
bevordering van de grondrechten en omvat 
een analyse van de synergie-effecten en de 
financiële gevolgen van een eventuele 
taakuitbreiding. Bij de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de opvattingen van 
de belanghebbenden op zowel 
communautair als nationaal niveau. 

houdt rekening met de taken en de 
werkwijze van het Bureau en met het effect 
van het Bureau op de bescherming en de 
bevordering van de grondrechten en omvat 
een analyse van de synergie-effecten en de 
financiële gevolgen van een eventuele 
taakuitbreiding. Bij de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de opvattingen van 
de belanghebbenden op zowel 
communautair als nationaal niveau. 

Bij de evaluatie wordt ook nagegaan of het 
nodig is de taken, de werkingssfeer, de 
werkterreinen of de structuur van het Bureau 
aan te passen of uit te breiden, met inbegrip 
van specifieke structurele aanpassingen die 
nodig zijn om te waarborgen dat de 
horizontale voorschriften inzake 
regelgevende agentschappen na de 
inwerkingtreding ervan worden in acht 
genomen. 

Bij de evaluatie wordt ook nagegaan of het 
nodig is de taken, de werkingssfeer, de 
werkterreinen of de structuur van het Bureau 
aan te passen of uit te breiden.


