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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. verheugt zich over de nieuwe benadering van de eerbiediging van de grondrechten door de 
Europese Commissie, die een uitstekend uitgangspunt voor betere inachtneming en 
zichtbaarheid van de grondrechten in de Europese Unie vormt;

2. spreekt de hoop uit dat de aangegeven methode, waarmee de Commissie in haar 
wetgevende voorstellen het handvest van de grondrechten van de Europese Unie in 
werkelijkheid denkt om te zetten, praktische en concrete aanwending vindt;

3. spreekt zich gunstig uit over de aandacht van de Commissie voor de inachtneming van de 
grondrechten over heel het verloop van de wetgevende procedure, maar wijst erop dat de 
medewerking van het Europees Parlement - als bij uitstek democratische instelling - in de 
procedure om toe te zien op de overeenstemming van de wetgevende voorstellen met de 
rechten die in het handvest neergelegd zijn, uitgebreid moet worden;

4. vraagt de Commissie om een bijzondere alarmbel-procedure voor de inachtneming van de 
grondrechten in te voeren, waarin het Europees Parlement een eersterangs rol te vervullen 
krijgt;

5. meent dat de parlementaire commissies ruimere medewerking bij het toezicht op de 
overeenstemming van de wetgevende voorstellen met de grondrechten moeten verlenen en 
stelt meer in het bijzonder een wijziging van zijn huishoudelijk reglement voor zodat:

- de commissie die met het toezicht op de grondrechten belast is, de uitwerking van alle 
wetgevende voorstellen van de Europese Commissie evalueert die van invloed kunnen 
zijn op de rechten die in het handvest neergelegd zijn;

- telkens als in de loop van een wetgevende procedure het Europees Parlement of één 
van zijn parlementaire commissies een probleem ter sprake brengt dat verband houdt 
met het toezicht op de grondrechten, de aangelegenheid voor controle aan de 
commissie voorgelegd wordt die ten principale bevoegd is en zo nodig de coördinatie 
van de controlewerkzaamheden op zich neemt;

6. benadrukt dat het van belang is, in weerwil van het feit dat er algemene 
raadplegingsprocedures voorhanden zijn, dat onafhankelijke externe organisaties en 
instanties die zich speciaal met problemen in verband met de grondrechten bezig houden, 
ruimer inspraakrecht krijgen, en vraagt de Commissie daarom om voor wetgevende 
voorstellen die voor de uitoefening van de grondrechten van belang zijn, een speciale 
werkwijze in te voeren om de bewuste organisaties en instanties in de loop van de 
behandelingsprocedure te raadplegen;

7. acht het geboden dat het op te richten EU-agentschap voor de grondrechten op eigen 
initiatief of op aanvraag van de genoemde instellingen in de procedure betrokken wordt 
door middel van adviesverlening en/of aanbevelingen over aangelegenheden die met de 
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grondrechten te maken hebben en die bij de opstelling van een wetgevend voorstel of in 
de loop van een welbepaalde wetgevende procedure ter sprake komen;

8. wijst erop hoe belangrijk het is dat het stelselmatig intern toezicht op de grondrechten 
tijdens de behandeling van wetgevende voorstellen zijn neerslag in een overeenkomstig 
verslag vindt, dat de juridische grondslag van de eerbiediging van de grondrechten in 
detail uiteenzet;

9. onderlijnt dat het van belang is om voor goede contacten en informatiemogelijkheden van 
de Europese burgers en instellingen over het intern toezicht op de eerbiediging van de 
grondrechten te zorgen, o.a. door er op gezette tijden verslag over uit te brengen.


