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EP bekritiseert buitensluiting van beslissing
over Schengen
Het EP heeft het Deense voorzitterschap uitgenodigd voor een debat tijdens de ple-
naire sessie volgende week om uit te leggen waarom lidstaten ervoor zorgden dat eu-
roparlementariërs niets te zeggen hebben over een initiatief dat gaat over de Schen-
genzone. Dit betekent dat EU instituten niet meer grenscontroles kunnen controleren.
Het Parlement onderzoekt op het moment welke opties het heeft.

EP voorzitter Martin Schulz zei: "In een Unie van staten en burgers is het zorgelijk dat nati-
onale regeringen proberen de vertegenwoordigers van burgers buiten te sluiten van zaken
die gaan over de rechten van individuen. Vrij verkeer binnen een gebied zonder interne
grenzen is een pilaar van de Europese Unie - een van de meest tastbare voordelen van de
EU - en het Europese Parlement zal vechten om het sterker te maken."

Wat er gebeurde

Op 7 juni besloten ministers voor justitie en binnenlandse zaken in de EU om de wettelijke
basis voor de evaluatie van Schengen te veranderen van artikel 77 naar artikel 70 van het
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Dit betekent dat het Parlement niet
meer kan meebeslissen, maar alleen recht heeft op informatie. Het Parlement en de Com-
missie kunnen niet langer toezicht houden op iets dat iedereen aangaat. Lidstaten kunnen
nu gewoon de verbeteringen en bezorgdheden die vermeld worden negeren. De beslissing
werd genomen terwijl de onderhandelingen met de andere EU instituties nog bezig waren.

Consequenties

EU instituties kunnen niet langer grenscontroles van lidstaten onderzoeken, wat betekent
er meer risico voor misbruik zou kunnen zijn.

Het kan ook de samenwerking van de Raad met de Commissie en het Parlement moeilijker
maken, omdat de beslissing genomen werd zonder consultatie. Dit zou kunnen betekenen
dat het lastiger wordt om nieuwe Europese wetgeving te produceren.

Wat het Parlement zal doen

Het Parlement zal het Deense voorzitterschap uitnodigen naar de plenaire sessie in Straats-
burg volgende week om de beslissing te bespreken. Het zal ook verder gaan met de wette-
lijke procedure voor dit wetsvoorstel. Maandag 11 juni om 19u zal de commissie voor bur-
gerlijke vrijheden stemmen over het voorstel over het beheer van Schengen. Het Parlement
zal ook overwegen welke opties het heeft, inclusief de mogelijkheid om het Europese Hof
van Justitie te vragen om de beslissing te onderzoeken.

Reacties van de politieke groepen

Manfred Weber, the Duitse vice-voorzitter van de EPP groep, en Carlos Coelho, de Portu-
gese rapporteur van het Schengen Evaluatie Mechanisme, zeiden: "Met deze beslissing zal
het Parlement niet meer betrokken worden in het proces om beslissingen te nemen. Dit zou
leiden tot ondoorzichtige beslissingen door geheime bureaucraten en besloten cirkels."
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Hannes Swoboda, de Oostenrijkse voorzitter van de S&D groep, zei: "Dit is meer dan een
juridische ruzie tussen nationale regeringen en EU instituties. Dit gaat over een fundamen-
tele vrijheid van EU burgers."

Guy Verhofstadt, de Belgische voorzitter van de ALDE groep, zei: "Wat we vreesden en
bezorgd over waren is uitgekomen. Door deze beslissing te nemen, laat de Raad zien dat
het elk excuus zal gebruiken om de grenzen te sluiten en ranken te sluiten tegenover ons."

Daniel Cohn-Bendit, de Franse covoorzitter van de Greens/EFA groep, zei: "Het Schengen
systeem zonder grenzen is transnationaal in doel en conceptie. Vandaar dat het logisch en
essentieel is dat elke beslissing om tijdelijk grenscontroles te herintroduceren afhankelijk is
van goedkeuring op EU-niveau en niet overgelaten wordt aan de bekrompen, nationalisti-
sche bevliegingen van individuele lidstaten."


