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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bevordering en bescherming van de grondrechten: de rol van nationale en 
Europese instellingen, met inbegrip van het Bureau voor de grondrechten
(2005/2007(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Grondwettelijk Verdrag dat op 29 oktober 2004 door de staatshoofden en 
regeringsleiders is ondertekend en waarin als tweede deel het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie is opgenomen, 

– gelet op de artikelen 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 
I-2 en I-9 van het Grondwettelijk Verdrag,

– gelet op artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

– gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het 
Europees Hof voor de mensenrechten,

– gezien de mededeling van de Commissie "Bureau voor de grondrechten -
Consultatiedocument" (COM(2004)0693),

– gezien het resultaat van het openbaar seminar dat op 25-26 april werd gehouden op 
initiatief van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2005),

Het grondwettelijk kader van de EU als nieuwe stimulans voor de grondrechten

1. is van mening dat de doeltreffende bescherming en bevordering van de grondrechten de 
hoeksteen is van de democratie in Europa en een essentiële voorwaarde voor de 
totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;

2. wijst erop dat de opneming van het Handvest van de grondrechten in het Grondwettelijk 
Verdrag en de toekomstige toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVMR) 
fundamentele institutionele en grondwettelijke veranderingen met zich meebrengen en dat 
de Unie hierdoor in aanzienlijk sterkere mate verplicht is ervoor te zorgen dat de 
grondrechten op alle beleidsterreinen actief worden bevorderd;

3. is van mening dat de Europese Unie een proces doormaakt waarbij de aanvankelijke 
gerichtheid op de markt geleidelijk wordt aangevuld met elementen die inherent zijn aan 
een politieke gemeenschap;

4. stelt vast dat het in de afgelopen jaren in het kader van de beleidsvorming in de Europese 
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Unie in de allereerste plaats noodzakelijk was een middenweg te vinden tussen de 
verdediging van de individuele vrijheden en de totstandbrenging en versterking van de 
collectieve veiligheid en dat het wegens nieuwe vormen van terrorisme meer dan ooit 
noodzakelijk is het juiste evenwicht tussen deze twee doelstellingen te bereiken alsook  
adequate manieren te vinden om deze met elkaar in overeenstemming te brengen;

5. acht het van essentieel belang om te zorgen voor rechtszekerheid en samenhang bij de 
bescherming van de mensenrechten in geheel Europa alsook voor transparantie en 
volledige uitoefening van deze rechten;

6. merkt op dat transparantie een democratisch beginsel is dat van fundamenteel belang is 
voor de betrekkingen tussen de Unie en haar burgers, de rechterlijke en de wetgevende 
macht in de Gemeenschap, de EU en haar lidstaten en de EU en de Raad van Europa;

7. stelt vast dat de Unie en de lidstaten de bevoegdheid op het gebied van de mensenrechten 
delen en dat het subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden genomen;

8. wijst erop dat in verschillende lidstaten nationale instellingen op het gebied van de 
mensenrechten zijn opgericht waarbij met name wordt verwezen naar de "beginselen van 
Parijs" van de Verenigde Naties, en dat deze organen onder meer tot taak hebben het 
beleid van de regeringen op het gebied van de mensenrechten te toetsen om 
tekortkomingen te voorkomen en verbeteringen voor te stellen, aangezien efficiency 
berust op preventie en niet alleen op het oplossen van problemen;

Naar een EU-beleid op het gebied van de grondrechten

9. is verheugd over de ondertekening van het Grondwettelijk Verdrag, hetgeen zorgt voor 
volledige bevoegdheid van het Hof van Justitie voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, de toetreding tot het EVMR, de opneming van het Handvest van de 
grondrechten in het Verdrag en een grootschaliger gebruik van de 
medebelissingsprocedure waarmee de rol van het Europees Parlement wordt versterkt;

10. is van mening dat de EU-instellingen moeten beseffen dat de grondrechten actief moeten 
worden bevorderd en beschermd - dit zijn twee doelstellingen van de Europese Unie - en 
dat hiermee bij de opstelling en goedkeuring van de wetgeving volledig rekening moet 
worden gehouden;

11. is verheugd over het feit dat de heer Barroso op verzoek van het Parlement heeft besloten 
een Groep van commissarissen voor grondrechten, anti-discriminatie en gelijke 
behandeling op te richten; verzoekt de Commissie en met name deze Groep van 
commissarissen een alomvattende en samenhangende strategie uit te stippelen om na te 
gaan in hoeverre de grondrechten en de mensenrechten worden geëerbiedigd en om de
gevolgen ervan te beoordelen;

Samenwerking met nationale instellingen op het gebied van de mensenrechten en  
nationale parlementen

12. steunt de totstandbrenging van een voortdurende dialoog over de grondrechten met de 
nationale parlementen;
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13. is van mening dat het verzamelen van gegevens prioriteit heeft evenals methodologische 
werkzaamheden om gegevens te kunnen vergelijken en te analyseren; is van mening dat 
de nationale instellingen op dit punt een sleutelrol moeten spelen;

14. is van mening dat een stelselmatige effectbeoordeling van nieuwe nationale wetgeving 
moet worden ontwikkeld en dat in dit verband nationale beoordelingsprocedures moeten 
worden geharmoniseerd en beste praktijken moeten worden uitgewisseld;

Samenwerking met internationale mensenrechtenorganisaties

15. wijst nogmaals op de belangrijke rol van de verschillende toezichtmechanismen en 
instellingen op het gebied van de mensenrechten van de Raad van Europa; dringt er bij de 
EU-instellingen en het bureau op aan op deze ervaring voort te borduren, rekening te 
houden met deze mechanismen en gebruik te maken van de door de Raad van Europa 
ontwikkelde normen en andere belangrijke resultaten van zijn werkzaamheden; is absoluut 
van mening dat deze samenwerking niet mag leiden tot een verlaging van de EU-normen;

16. is van mening dat een functioneel samenwerkingsmodel moet worden uitgewerkt en dat 
concrete voorstellen moeten worden opgenomen in het komende wetgevingsvoorstel van 
de Commissie inzake het bureau, waaronder een geïnstitutionaliseerde koppeling tussen 
de Raad van Europa en het toekomstige bureau voor de grondrechten, teneinde dubbel 
werk te voorkomen en het bureau de nodige middelen te verschaffen;

Het bureau als operationeel instrument voor het mensenrechtenbeleid van de EU als geheel

17. wijst erop dat de oprichting van het bureau moet bijdragen tot de verdere versterking van 
het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten;

18. is van mening dat, wanneer is aangetoond dat het absoluut noodzakelijk is organen in het 
leven te roepen voor het toezicht op specifieke aspecten van het mensenrechtenbeleid in 
de gehele Unie (zoals het Genderinstituut) teneinde de tenuitvoerlegging van het EU-
beleid op al deze terreinen te verbeteren, deze organen formeel moeten worden gekoppeld 
aan het bureau zodat zij deel uitmaken van het netwerk van netwerken; dringt bij de 
Europese Raad, de Raad en de Commissie aan op een rationele, kosteneffectieve en 
samenhangende benadering bij de oprichting van nieuwe organen voor de grondrechten;

19. dringt er bij de Commissie op aan het bureau een sterk mandaat te verlenen alsook de 
bevoegdheid tot het volgen van de ontwikkeling van het Handvest van de grondrechten en 
de mensenrechten in de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten waarmee 
toetredingsovereenkomsten zijn gesloten;

20. is van mening dat het bureau moet worden opgezet met een veelgelaagde structuur 
("netwerk van netwerken"), een gespecialiseerd orgaan met horizontale bevoegdheden, 
waarin elk van de lagen een rol moet spelen en moet bijdragen tot de ontwikkeling van 
een grondrechtencultuur in de Unie; is van mening dat het bureau alle relevante 
informatie, analyses en ervaringen moet verzamelen die beschikbaar zijn bij Europese en 
nationale instellingen, nationale parlementen, regeringen en mensenrechtenorganisaties, 
Hooggerechtshoven/ Constitutionele Hoven, NGO's en bestaande netwerken zoals het 
netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van de grondrechten, met name de 
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expertise van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat 
(EUMC) en het Europees Informatienet inzake racisme en vreemdelingenhaat RAXEN;

21. is van mening dat bestaande Europese en nationale instellingen op het gebied van de 
mensenrechten deel moeten uitmaken van het "netwerk van netwerken", dat het bureau 
een instrument is om te zorgen voor de kwaliteit en de samenhang van het EU-beleid op 
het gebied van de mensenrechten en dat daartoe een overzicht moet worden opgesteld van 
Europese en nationale instellingen en netwerken;

22. is van mening dat bij het opzetten van dit nieuwe instrument speciaal aandacht moet 
worden besteed aan de drie hoofdtaken die een dergelijke instelling moet vervullen 
(bevordering van de grondrechten, bescherming van de grondrechten en bevordering van 
de bewustwording van de belangrijkste spelers, de EU-instellingen en de burgers) ten 
einde tegemoet te komen aan de strategische behoeften van een gemeenschappelijke 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;

23. is van mening dat het toekomstige bureau als onderdeel van zijn taak om de grondrechten 
te beschermen de beleidsvorming op het gebied van de mensenrechten op twee manieren 
proactief dient te steunen, nl. door na te gaan waar verbeteringen van de wetgeving het 
meest nodig zijn en door toezicht te houden op de tenuitvoerlegging en handhaving van de 
wetgeving;

24. is van mening dat het toezicht op de mensenrechten in de EU de belangrijkste taak van het 
bureau moet zijn, met het oog op de opstelling van een door het Europees Parlement goed 
te keuren jaarverslag over de mensenrechtensituatie waarop het Europees Parlement de 
afgelopen jaren voortdurend heeft aangedrongen;

25. is van mening dat het bureau een adviserende rol moet vervullen met betrekking tot de 
bepalingen van artikel 6 en artikel 7 van het VEU, de werkzaamheden van het Parlement 
en de Raad moet steunen en gebruik moet maken van de via zijn netwerken verkregen 
informatie, kennis en ervaring;

26. is van mening dat het bureau concrete stappen dient te nemen om de beste manieren te 
vinden om de mensen in de Europese Unie bewust te maken van de grondrechten 
waarover zij beschikken en een grondrechtencultuur in de Unie te creëren die vervolgens 
over de grenzen van de Unie heen met succes als een van haar basiswaarden kan worden 
uitgedragen;

27. is van mening dat het bureau ter vervulling van zijn drie belangrijkste taken via zijn 
netwerken gegevens moet verzamelen en deze moet analyseren en de bevoegdheid moet 
krijgen om adviezen uit te brengen en aanbevelingen te doen aan het Parlement, de Raad 
en de Commissie;

28. is van mening dat het toezicht van het bureau toegevoegde waarde heeft aangezien het een 
horizontale, holistische visie biedt op de bescherming en bevordering van de 
grondrechten, om welke reden alle in het Handvest van de grondrechten opgenomen 
rechten en de desbetreffende bepalingen van het eerste deel van het Grondwettelijk 
Verdrag moeten worden bestreken; is echter van mening dat het bureau prioriteiten in de 
vorm van thematische accenten moet kunnen stellen die in zijn jaarlijks werkprogramma 
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moeten worden gedefinieerd;  

29. stelt voor dat het bureau wordt opgedeeld in verschillende sectoren die zich bezighouden 
met aandachtsgebieden van het Handvest van de grondrechten - als aanvulling op de taak 
van het EUMC om racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden - bijvoorbeeld de vrijheid 
van meningsuiting, vergadering en vereniging en gedachte, het recht op onderwijs en 
vrijheid, solidariteit en sociale rechten, rechten van het kind, gelijkheid van mannen en 
vrouwen, burgerrechten en justitie, het Roma-vraagstuk en de rechten van minderheden;

30. merkt op dat de bescherming van nationale minderheden in een uitgebreide EU een 
belangrijk vraagstuk is en niet simpelweg kan worden bereikt door de bestrijding van 
vreemdelingenhaat en discriminatie; wijst erop dat dit ingewikkelde probleem ook vanuit  
andere invalshoeken moet worden aangepakt en dat dit de reden is waarom een speciale 
afdeling van het bureau het vraagstuk van de nationale minderheden moet behandelen;

31. acht het van essentieel belang dat het bureau onafhankelijk is en beschikt over voldoende 
personeel en begrotingsmiddelen om zijn ambitieuze mandaat te kunnen vervullen, alsook 
over een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van lidstaten, 
Hooggerechtshoven/Constitutionele Hoven, mensenrechtenorganisaties, EU-instellingen 
en de Raad van Europa;

32. is van mening dat het bureau moet beschikken over hooggekwalificeerd wetenschappelijk 
personeel waarvan de betrouwbaarheid boven alle twijfel verheven is en dat het hoofd van 
het bureau, afgezien van zeer goede beroepskwalificaties, een uitstekende staat van dienst 
moet hebben op het gebied van de mensenrechten in een van de lidstaten of bij een 
Europese of internationale organisatie;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad 
en de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de nationale 
mensenrechtenorganisaties, de Raad van Europa, de OVSE en de VN.
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TOELICHTING

De EU-context

1. Om te begrijpen wat de bescherming van de grondrechten in de Europese Unie vandaag 
de dag met zich meebrengt, moet eerst worden nagegaan of een toekomstig bureau voor 
dit vraagstuk moet worden beschouwd als doel of als middel. Hoewel in de mededeling 
van de Commissie op dit punt expliciet wordt aangegeven dat het doel is een bureau voor 
de grondrechten te creëren, dient het Europees Parlement zich te richten op een analyse 
van de situatie na de ratificatie van het Grondwettelijk Verdrag waarbij speciaal aandacht 
wordt besteed aan de bescherming en bevordering van de grondrechten. Aangezien deze 
"nieuwe rechtsorde" een andere richting aan de taak van de Europese Unie kan geven, is 
zorgvuldige bestudering noodzakelijk van de consequenties van deze verschuiving, een 
duidelijke ontwikkeling van een economische unie in de richting van een politieke 
gemeenschap. De bevordering van de grondrechten vereist een gestructureerde aanpak van 
deze nieuwe situatie. Een duidelijke politieke wil betreffende de juiste richting moet nog 
worden geformuleerd. Deze taak wordt wellicht overgenomen door de Commissie in het 
kader van de groep van commissarissen voor de grondrechten, anti-discriminatie en 
gelijke kansen onder voorzitterschap van de heer Barroso. Niettemin is het van het 
allergrootste belang dat de Europese Raad op dit terrein ook richtlijnen opstelt.

2. Sinds 1 mei 1999 vormen de grondrechten krachtens artikel 6, lid 1 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU1) het fundament van de Europese Unie. Het probleem 
was (en is) dat de bestaande verdragen een duidelijke omschrijving van deze rechten 
ontberen aangezien hierin alleen wordt verwezen naar het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVMR) en naar 
de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten. Vergroting van de 
"zichtbaarheid" van deze rechten was het mandaat dat door de Europese Raad is verleend 
aan de Conventie die het handvest heeft opgesteld. Het doel van de tweede Conventie die 
de Grondwet aan de Intergouvernementele Conferentie (IGC) voorlegde, was het handvest 
bindend te maken. Deze doelstelling is thans verwezenlijkt en zelfs als deze exercitie er 
hoofdzakelijk op was gericht de rechten die reeds deel uitmaken van het EU-acquis, 
zichtbaar te maken, is een dergelijke transparantie een essentiële stap voorwaarts in de 
betrekkingen tussen de Unie en haar burgers, de rechterlijke en de wetgevende macht in 
de EU, de EU en de lidstaten en de EU en de Raad van Europa.

3. Het Verdrag van Amsterdam stelde als doelstelling van de Europese Unie de 
totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vast. De 
Europese Raad van Tampere maakte hiervan een prioriteit op de politieke agenda. Deze 
centrale beleidsdoelstelling komt eveneens tot uiting in de nieuwe financiële 
vooruitzichten. Als kernelement bij de verwezenlijking van deze doelstelling moet worden 
gezorgd voor evenwicht door de drie elementen tegelijkertijd verder te ontwikkelen. 
Verdere bevordering van het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten is nog steeds 
noodzakelijk. Vooral de bescherming en bevordering van de grondrechten is een 

  
1 Zoals gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam waarin de jurisprudentie van het EHJG is gecodificeerd 
sinds het arrest C-29/69 "Stauder" van 12.11.1969 Jur.419) in C-11/70 "Internationale Handelsgesellschaft", Jur. 
1125, C-4/73 "Nold" van 14.5.1974, Jur. 491, C-44/79 "Hauer" Jur. blz. 3727 en C-5/88 "Wachhauf" van 
13.7.1989).
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essentiële voorwaarde voor de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. 

4. In het Programma van Den Haag werden de resultaten toegejuicht die zijn behaald bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Raad van Tampere: het leggen van 
het fundament voor een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid, voorbereiding op 
de harmonisatie van de grenscontroles, verbetering van de politiële samenwerking en het 
leggen van de basis voor justitiële samenwerking. Er moet echter worden gezorgd voor 
coördinatie en samenhang tussen de externe en interne dimensie van de communautaire 
beleidsvormen. De bestaande verdragen bieden een rechtsgrondslag voor optreden op dit 
terrein en blijven een juridische verplichting vormen, zelfs als het Grondwettelijk Verdrag 
niet wordt geratificeerd.

5. Hoewel het Handvest nog niet juridisch bindend is, heeft het een krachtig politiek effect. 
De opneming van het Handvest van de grondrechten in het Grondwettelijk Verdrag en de 
toekomstige toetreding van de EU tot het EVMR zullen in feite een juridische verplichting 
voor de Unie creëren zodat de grondrechten op alle beleidsterreinen actief worden 
bevorderd.

Rol van de nationale instellingen

6. Via versterking en integratie van de bestaande nationale instellingen op het gebied van de 
mensenrechten in het "netwerk van netwerken" kan een bureau worden beschouwd als een 
politiek instrument om te zorgen voor kwaliteit en samenhang van het 
mensenrechtenbeleid van de EU.

7. De in vrijwel alle lidstaten met steun van de Verenigde Naties opgerichte nationale 
instellingen op het gebied van de mensenrechten kunnen in drie categorieën worden 
ingedeeld: de mensenrechtencommissies, de ombudslieden en de specifieke instellingen 
ter bescherming van de rechten van een bijzonder kwetsbare groep. Een van hun taken is 
de stelselmatige toetsing van het mensenrechtenbeleid van de regeringen om 
tekortkomingen te voorkomen en verbeteringen voor te stellen, aangezien preventie veel 
gemakkelijker is dan het opsporen van problemen en het vinden van oplossingen. Hun 
verantwoordelijkheid bij de bevordering van de bewustwording op het gebied van de 
mensenrechten is ook aanzienlijk. Het opsporen van gevallen van wanbeheer en het 
vinden van mogelijkheden tot herstel behoren eveneens tot hun taken evenals het geven 
van advies aan de wetgevende en de uitvoerende macht. Hun rol is duidelijk 
complementair. Deze nationale instellingen die gericht zijn op de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten vallen noch onder de rechterlijke macht noch onder de 
wetgevende macht, zij hebben alleen adviserende bevoegdheid. Zij zien de oprichting van 
een bureau als een uitstekende gelegenheid om de kloof in het huidige systeem van 
bescherming van de mensenrechten in de EU te dichten.

8. Een formelere band tussen deze organen en het bureau is gewenst. Harmonisatie van de 
nationale beoordelingsprocedures is hierbij van essentieel belang. In de lidstaten moet de 
vooruitgang en de achteruitgang in gelijke mate worden getoetst aan de bestaande 
mensenrechtennormen. Wat betreft het resultaat van de werkzaamheden van het bureau is 
een compromis over de kwaliteit uit den boze.
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9. Het bureau moet mechanismen ontwikkelen die de lidstaten helpen vooruitgang te boeken  
bij de ontwikkeling van nationale normen voor maatregelen op het gebied van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden op basis van de Beginselen van Parijs1.

Samenwerking met internationale organen

10. Met betrekking tot de wijze van bevordering van de internationale samenwerking van de 
EU op dit gevoelige terrein zijn de sleutelwoorden coördinatie van initiatieven en 
maximalisering van synergieën. Het is van belang dat wordt gezorgd voor rechtszekerheid 
en samenhang bij de bescherming van de grondrechten in geheel Europa.

11. De Europese Unie kan het zich niet permitteren om geen rekening te houden met de 
prestaties van de Raad van Europa op het gebied van de bescherming en bevordering van 
de mensenrechten waar het de EU ontbreekt aan een voldoende rechtsgrondslag (de 
bescherming van de nationale minderheden is een van de beste voorbeelden van dergelijke 
terreinen). We mogen echter onder geen beding toelaten dat normen worden vastgesteld 
waarvan de inconsistentie tot verwarring leidt en daardoor de geloofwaardigheid van de 
basisnormen aantast.

12. Uitwisseling van informatie en gegevens zou zeker onvoldoende zijn om te zorgen voor 
een nuttige samenwerking tussen het bureau en de Raad van Europa. Het is van het 
allergrootste belang dat een functioneel samenwerkingsmodel wordt uitgewerkt en dat de 
band tussen beide organen wordt geïnstitutionaliseerd. 

13. Afgezien van de Raad van Europa zijn er verschillende andere organisaties actief op het 
gebied van de mensenrechten, zoals de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) en de gespecialiseerde organen van de Verenigde Naties. Bij het opstellen 
van het mandaat van het bureau kan opnieuw naar deze instellingen worden verwezen, 
terwijl ook met de civil society een intensieve en gestructureerde band moet worden 
opgebouwd. Het bureau dient uit te groeien tot een ontmoetingspunt dat contacten tussen 
de verschillende belanghebbenden vergemakkelijkt zodat synergieën ontstaan.

Bureau voor de grondrechten

14. Uitgaande van de hierboven beschreven algemene context volgen hieronder enkele 
overwegingen over het toekomstige Bureau voor de grondrechten. Aangezien in het kader 
van de strategie drie politieke doelstellingen zijn vastgesteld, dient dit nieuwe 
communautaire instrument een drieledige taak te krijgen:
a. Bevordering van de grondrechten
b. Bescherming van de grondrechten

  
1 Op een bijeenkomst onder auspiciën van de VN van vertegenwoordigers van nationale instellingen die in 1991 
in Parijs werd gehouden is een uitvoerige reeks beginselen inzake de status van de nationale instellingen 
uitgewerkt - algemeen bekend onder de benaming Beginselen van Parijs. Deze beginselen die vervolgens zijn 
goedgekeurd door de mensenrechtencommissie van de VN (resolutie 1992/54 van 3 maart 1992) en de 
Algemene Vergadering van de VN (resolutie 48/134 van 20 december 1993, bijlage) zijn uitgegroeid tot basis-
en referentiepunt voor de oprichting en werking van de nationale instellingen op het gebied van de 
mensenrechten.
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c. Bevordering van de bewustwording tussen de actoren (EU-instellingen en burgers).

15. Het bureau kan het best worden beschouwd als een "netwerk van netwerken", een 
gespecialiseerd bureau met horizontale bevoegdheden dat gebruik maakt van 
verschillende instrumenten en van alle relevante ervaring die is opgedaan op de 
verschillende niveaus bij de bescherming van de mensenrechten en grondrechten. Het 
dient te fungeren als een ontmoetingspunt waar al deze kennis wordt gebundeld.

16. Het bureau dient bevoegdheden te krijgen voor het geven van advies, het uitbrengen van 
adviezen, het doen van aanbevelingen en het bevorderen van de bewustwording van de 
Commissie, het Parlement en de Raad via objectieve en adequate informatie en het moet 
deze drie instellingen steunen. Het is van essentieel belang dat het bureau onafhankelijk 
blijft, zonder invloed van belanghebbenden en werkelijk autonoom (o.a begrippen als 
onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en gezag). Waarborging van de 
onafhankelijkheid bestaat uit twee elementen: het bureau dient te beschikken over een 
begroting die het in staat stelt zijn ambitieuze mandaat te vervullen en een bestuur dat 
bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van de lidstaten en de EU-instellingen. 
Deze twee elementen zullen van meet af aan zorgen voor de geloofwaardigheid van het 
bureau en zullen het voldoende gezag verlenen om nuttig werk te verrichten zonder dat 
geld wordt verspild. De begroting en de personeelssterkte moeten aan de taakstelling 
worden aangepast.

17. Wat betreft het dilemma welke rechten moeten worden beschermd, is het van het 
allergrootste belang dat alle in het Handvest van de grondrechten opgenomen rechten en 
de desbetreffende bepalingen van het eerste deel van het Grondwettelijk Verdrag worden 
bestreken, hoewel prioriteitstelling mogelijk moet zijn. Het is van belang bij de 
prioriteitsstelling enige flexibiliteit mogelijk te maken: het zou contraproductief werken 
om de prioriteiten van meet af aan vast te stellen, aangezien dit gevoelige terrein 
incidentele accentverschuivingen zou kunnen vereisen. Dit kan wellicht op jaarbasis 
geschieden bij de vaststelling van het werkprogramma van het bureau waarbij de 
prioriteiten kunnen worden vastgesteld op basis van thematische gerichtheid en 
geografische omvang. In dit laatste geval dient men zich in de eerste plaats te 
concentreren op de EU-lidstaten, maar ook op de toetredende landen na de ondertekening 
van het toetredingsverdrag. Aan het bureau kunnen ook bevoegdheden worden verleend 
voor de bevordering van de bewustwording in situaties als bedoeld in artikel 7 van het 
VEU, aangezien de desbetreffende expertise daar al aanwezig is.

18. Van de deskundigheid van het EUMC (Europees Waarnemingscentrum voor racisme en 
vreemdelingenhaat) en het netwerk RAXEN1 moet bij de verdere bestrijding van racisme 
en vreemdelingenhaat gebruik worden gemaakt als een van de aandachtsgebieden van het 
bureau. Andere accenten moeten echter eveneens in overweging worden genomen.

19. De bescherming van nationale minderheden na de uitbreiding van de EU is een 
belangrijke kwestie en de bevordering ervan kan niet uitsluitend worden gewaarborgd via 
bestrijding van vreemdelingenhaat. Dit ingewikkelde probleem moet vanuit verschillende 
invalshoeken worden aangepakt - daarom dient een speciale afdeling van het bureau zich 

  
1 In 2000 door het EUMC opgericht Europees Netwerk voor racisme en vreemdelingenhaat.
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bezig te houden met het vraagstuk van de nationale minderheden op basis van de ervaring 
van bestaande Europese en nationale instellingen en netwerken op dit terrein zoals het 
Europees Centrum voor minderheidsvraagstukken of het netwerk COMIR.

20. Het Bureau voor de grondrechten en het desbetreffende EU-beleid zijn kernelementen van 
een toekomstige Europese rechtsorde en daarom kan de oprichting ervan niet louter uit 
een politieke verklaring bestaan.

21. Reflectie op de tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving en het vinden van een 
gulden middenweg tussen de verdediging van de individuele rechten en de bevordering 
van collectieve veiligheid is een bijzonder delicate taak. Het bureau dient derhalve uit te 
groeien tot het centrum van de Europese beweging in de richting van een betere 
bescherming van de grondrechten en hierbij moet van alle bestaande ervaring gebruik 
worden gemaakt. De ambitie is de grondrechten in alle beleidsvormen en -maatregelen 
van de EU centraal te stellen, zodat Europa ook werkelijk als symbool van de 
grondrechten wordt gezien.


	560833nl.doc

