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De morele grondslagen van 

een Europese democratische 

rechtsstaat1 

PROF.JHR.DR. F.A.M. ALTING VON GEUSAU 

In het nieuwe tijdperk van de Europese geschiedenis moet de bevordering van 

democratie en voorrang van het recht in Europa opnieuw doordacht worden. 

De morele grondslagen van democratie en voorrang van het recht in Europa 

moeten vooral in het 'hart' van de Europese persoon liggen. Zij kunnen niet in 

het positieve recht van een constitutie worden geschreven en zeker niet in een 

politiek handvest. De constitutie bevat de voorzorgsmaatregelen ten behoeve 

van de vrijheid van de menselijke persoon vanuit die grondslagen te hande

len. 

"Het idee van de menselijke waardigheid is vandaag een idee van concrete demo

cratie geworden", schreef JzefTischner begin jaren tachtig in zijn boekje "Etyka 

Solidarnosci". Het was de tijd van de oprichting van Solidarnosc en de "staat van 

be leg" in Polen. JzefTischner was een van de geestelijke !eiders en de filosoof 

van de beweging. Over hem schreef Zbigniev Brzezinski, dat hij bij uitstek de 

gedachte verwoordde, "dat God terzake doet in een land dat in de recente 

geschiedenis te vaak door Satan was bezocht". Vandaag weten wij ook, dat de 

ethiek - de morele overtuiging -van Solidarnosc ter zake deed in het verzet tegen 

totalitaire overheersing en de overgang naar democratic. 

Tischner schrijft dan verder: "Iedereen voelt dit idee op zijn eigen wijze, maar 

het is wel een gemeenschappelijk idee. Hoe voor de handliggend het idee van de 

menselijke waardigheid is, wordt uitgedrukt in het gezegde: 'Ze kunnen ons ver

hongeren, maar ze kunnen ons niet van onze eer beroven'. Aan onze vrijheid 

geven wij uitdrukking in het gezegde: 'laat ons onszelf zijn'. ledereen vindt van

daag in zichzelf een besefvan waardigheid, arbeiders, boeren, zowel als intellec

tuelen en geleerden. Voor alles waarop wij concreet hopen is het idee van waar

digheid de achtergrond. Zelfs de vraag om brood is een vraag om erkenning van 

die waardigheid. Daarom is waardigheid vandaag ons democratisch idee." (Uit 

de Engelse vertaling, verschenen onder de titel : The Spirit of Solidarity. Harper & 

Row, 1984. Blz.43) 
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De Idee van de Menselijl<e Waardigheid 

Van J zef Tischner en Solidarnosc, evenals van Charta '77 en Vaclav Have!, die 

besloot in waarheid te leven, heb ik tenminste drie dingen geleerd: 

1. De morele grondslagen van democratie en de rule oJ law in Europa zijn niet te 

vinden in teksten van verdragen en grondwetten of in plechtig geproclameer

de politieke handvesten, maar in het 'hart' van de persoon, ofwel in zijn more

le geweten. 

"In het diepste van zijn geweten ontdekt de mens een wet, die hij zichzelf niet 

stelt, maar waaraan hij moet gehoorzamen en waarvan de stem, die hem 

steeds weer oproept om het goede te doen en te beminnen en het kwade te 

vermijden, op het juiste moment doorklinkt in de oren van zijn hart: doe dit 

en vermijd dat." (Encycliek Veritatis Splcndor van Paus Johannes Paulus Il, 

par. 54). 

2. Het morele geweten activeert ons mensen tot handelen in concrete situaties, 

op het juiste moment. Daarom kreeg het concrete democratische idee van de 

menselijke waardigheid zo'n verbazingwekkende kracht in Polen ... na het eer

ste bezoek van Paus Johannes-Paulus Il in 1979. 

3. Wanneer de mens in geweten besluit tot verzet tegen rechteloosheid en verne

dering van medemensen, wordt de idee van de menselijke waardigheid een 

idee van concrete democratie, dat de loop der geschiedenis kan veranderen. 

Democratie en de rulc oJ law in Europa - een Europese samenleving waarin het 

recht over de politieke macht zegeviert'- is de uitkomst van mensen, die vanuit 

hun wil het goede te doen, steeds weer in verzet komen tegen concreet onrecht, 

vernedering van medemensen en misbruik van macht. Het is een voortdurend 

proces van vallen en opstaan. Het is een altijd onvoltooide symfonie. Wie denkt 

de perfecte formule in bezit te hebben, bezondigt zich aan een gevaarlijke uto

pie, waarvan we na de twintigste eeuw maar al te goed weten, dat cle belofte van 

een toekomstig paradijs, de hel op aarde brengt. 

De idee van de waardigheid van de menselijke persoon past uitstekend in het 

christen-democratisch gedachtegoed, zoals verwoord in het WI-rapport "Publieke 

Gerechtigheid en de Europese Unie". De idee immers stoelt op cle christelijke 

opvatting van de mens als een uniek persoon door God geschapen, wiens 

bestemming dit aardse leven en zijn machten overstijgt. Die waardigheid komt 

eenieder toe. Volgens Michael Ignatieffwas de christelijke belofte van universele 

verlossing de eerste morele stellingname tegen de klassieke verdeling van cle 

mensheid in burgers en SlaVeil. (The Warrior's Honor. ~"thnic War and the modern 

conscicnce. Chatto & Windus, 1998. bladzijde 12). 

Indien de idee van de menselijke waardigheid als morele grondslag van demo

cratie en voorrang van het recht in Europa inderdaad een christelijk idee is, past 
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ons grotc bescheidcnhcid. In het christelijke wcsten heeft de slavernij tot ver in 

de negentiende eeuw stand gehouden. Tot op de dag van vandaag worden men

sen verdeeld op grand van ras, geslacht, nationaliteit, taal, etnische af1<amst of 

godsdienst. Universeel en algemeen kiesrecht kon in de democratische staten 

pas na de Tweede Wereldoorlog verwerkelijkt worden. Her kwaad van schending 

van de waardigheid van mensen op grond van een andere etnische of godsdien

stige iclentiteit is ook aan her begin van de 21 ste eeuw niet overwonnen. Her 

besef van de mense lijke waardigheid als concreet democratisch idee !weft zij n 

verbazingwekkende kracht pas getoond in her verzet regen totalitaire onder

clrukking en de moderne verdeling van de mensheid in rassen en klassen. De 

Katholieke Kerk heeft pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (in 1965) de vrij

heid van godsdienst, op grand van de menselijke waardigheid van ieder persoon, 

als grondrecht erkend. 

Deze laatste erkenning leidt mij ook tot een kritische kanttekening bij de formu

lcring van de grondrechten in het ontwerp-grondwet van het Europees 

Parlement (besprokcn in hoofdstuk VI van 'Publieke Gerechtigheid en cle 

Europese Unie'). In dit on twerp staat de waarborg van de fysieke integriteit voor

op (in artikcl 1) en wordt de menselijke waarcligheid (in artikel 2) beperkt tot 

"met name het fundamentele recht op bestaansmiddelen en voorzieningen, die 

voor hemzelf en zijn gezin toereikencl zijn". Ik acht dit, vanuit christelijk per

spectief, onjuist. De idee van de waardigheid van de menselijke persoon in chris

tclijke zin, vindt haar oorsprong in de stem van het geweten, die oproept eenie

der te respecteren zoals hij of zij is, en de naaste te beminnen zoals zichzelf. De 

idee is de gronclslag voor iecler grondrecht en client de grands lag te zijn voor 

iecler rechtsstelsel, nationaal-Europees-en-internationaal. Het client het uitgangs

punt te zijn voor aile artikelen in een Europese grondwet. 

"De idee van de menselijke waardigheid is een democratisch idee, omclat het tot 

bevrijding leidt en redelijk is. Een positieve definitie van menselijke verscheiden

heid, bevrijdt ons van het kwaacl van etnisch nationalismc of religieus funda

mentalisme. De idee maakt een redelijke visie mogelijk op het probleem van de 

menselijke macht, en zal steeds opnieuw leiden tot heilzame botsingen tussen 

machthebbers en mensen, die willen Ieven in waarheicl, solidariteit en trouw 

aan de stem van hun geweten." (zie mijn : Sporcn van de Twintigstc Lcuw. 

Afscheidsrecle. Bladzijde .18 ). 

Democratic en voorrang van het recht in Europa 

Zo beschouwd, is democratic en voorrang van het recht in Europa een voort

gaand proces vol heilzame botsingen eerder dan een architectuur, die wij van

daag kunnen ontwerpen en die er morgen of overmorgen kan staan. De organi

satie van Europa volgens federale beginselen is middel, de Verenigde Staten van 
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Europa zijn geen einddoel. In het licht van de christelijke heilsboodschap, is een 

federaal Europa een voorlopig kader. 

Deze gedachte heeft het Europese eenwordingsproces van de aanvang af 

bepaald. Volgens de politieke resolutie van het Haagse Congres van Europa 

(1948) zou een Europese Unie of rederatie open moeten staan voor alle Furopese 

landen, die democratisch worden geregeerd en de mensenrechten respecteren; 

een Europese Unie werd gezien als een wezenlijk element op weg naar een ver

enigde wereld. Volgens Jean Monnet ging het vooral om de vreedzame organisa

tie van gemeenschappelijk handelen en die organisatie zou altijd open moeten 

staan voor landen, die de nieuwe gemeenschappelijke instellingen en regels wil

den aanvaarden. In de Schuman-verklaring van mei 1950, stond de bijdrage van 

Europa aan vrede in de wereld voorop. Tot 1989 bleef het eenwordingsproces 

beperkt tot West-Europa. In een vercleeld Europa koos West-Europa voor vreedza

me samenwerking tegenover overheersing en onderdrukking in het andere 

Europa van Stalin en zijn opvolgers. 

In die tijd is \Nest-Europa ook vaak te kort geschoten in zijn beoordeling en bena

dering van het mensonwaardige totalitaire systeem. Het was niet de afWezigheid 

van een gemeenschappelijk buitenlands beleid, die verklaart waarom de ineen

storting van het Sovjetstelsel ons totaal verraste of waarom wij veel te laat inza

gen hoe Joegoslavië na de dood van Tito afkoerste op burgeroorlog en etnische 

zuiveringen. In het tijdperk van de Oost-West-ontspanning beschouwden velen in 

West Europa de Europese deling als een blijvende toestand. die in stand gehou

den werd door de politiek van twee moreel gelijkwaardige "supermachten". 

Daarom werd ons morele geweten niet op het juiste moment geactiveerd. Ook 

clat nodigt uit tot politieke bescheidenheid. 

De vreedzame revolutie in Oost- en Centraal-Europa heeft een nieuw tijdperk 

ingeluid en stelt het Europese eenwordingsproces voor nieuwe opgaven en unie

ke kansen. De eerste opgave lijkt mij te zijn. de zone van vreedzame samenwer

king uit te breiden tot die Europese landen, die bereid en in staat zijn gemeen

schappelijke instellingen en gemeenschappelijke regels te aanvaarden. De uit

breiding en de democratische versterking van de Europese Gemeenschap of Unie 

hadden vanaf november 1989 cic eerste en hoogste prioriteit moeten krijgen. Dat 

is niet gebeurd en zo zijn wij in de bedenkelijke situatie beland, dat de NAVO 

wel is uitgebreid, terwijl de uitbreiding van de Europese Unie onaanvaardbaar 

traag verloopt. 

Daarom verdienen de Verdragen van Maastricht en Amsterdam geen prijs voor 

schoonheid en nog minder voor visie. Beide verdragen kwamen voort uit het 

streven, aan verdieping prioriteit te geven boven uitbreiding. Het resultaat is in 

vele opzichten gebrekkig. Met uitzondering van de bepalingen over het econo

misch en monetair beleid (de euro), heeft de overdracht van bevoegdheden en de 

15 

> 
" 



' 

I 
' 

16 

> 

" 

c: 

" 0 

~V Naar mijn 

mening zijn de 

Europese verdragen 

geen echte constitu-

tie, noch naar 

inhoud en noch 

naar hun wijze van 

totstandkoming. 

democratische versterking geen gelijke tree! gehouden met de verruiming van 

het werkterrein van de Unie. 

In een nieuw tijdperk 

In het nieuwe tijdperk van de Europese geschiedenis, moet de bevordering van 

democratie en voorrang van het recht in Europa opnieuw doordacht worden. 

Waar dit niet of onvoldoende is gebeurd, zijn kritische opmerkingen op hun 

plaats. 

Mijn eerste kritische opmerking betreft de positie van de Europese Raad. In het 

verleden zijn de lidstaten in dit opzicht aan een Franse wens tegemoet gekomen. 

In het streven naar democratie en voorrang van het recht in Europa vandaag 

past echter geen Europese Raad, die niet onderworpen is aan rechtscontrole 

door het Europese Hof of politieke controle door het Europese Parlement. (Zie 

mijn : 'Premier met Franse Inslag' in : Af,cheid van Ruud Lubbers. Onder redactie 

van Robbert Ammerlaan. Anthos, 1994). 

Mijn tweede kritische opmerking betreft de bepalingen over de identiteit van de 

Unie en de nationale identiteit van de lidstaten. Bevestiging van de identiteit 

van de Unie kwam tegemoet a an een Franse wens om Europa af te zetten tegen 

de Verenigde Staten. De bepaling over de nationale identiteit van de lidstaten is 

gevaarlijk en overbodig (naast het beginsel van subsidiariteit). Niemand weet 

precies water met identiteit wordt bedoeld, maar iedereen weet intussen waar

toe een etnisch-nationale identiteitspolitiek- gevoerd in de uiteengevallen Sovjet 

en joegoslavische communistische federaties- heeft geleid. Identiteitspolitiek is 

niet verenigbaar met het streven de zone van vrede en samenwerking uit te brei

den en is in ieder geval in strijd met de christelijke visie op de verlossing en de 

menselijke waardigheid. 

Mijn derde en laatste kritische opmerking betreft de opvattingen over de staat, 

die ten grondslag liggen aan de beide verdragen en tot de conclusie leiden, dat 

de Europese Unie net als staten een eigen buitenlandse en defensiepolitiek moet 

hebben. Onze opvattingen over de staat en haar aanspraken op het monopolie 

van wetgeving en rechtshandhaving, berusten op haar opdracht het algemeen 

welzijn te bevorderen. Die opvattingen staan op gespannen voet met het veran

derd rechtsbewustzijn aan het begin van de 21ste eeuw (Zie mijn Afscheidsrede: 

Sporen van de Twintigste J!euw, biz. 9-12). Allereerst hebben de totalitaire regimes 

cle opdracht van cle staat fundamenteel misbruikt door het geweldsmonopolie in 

clienst te stellen van een systematische politiek van terreur. De desintegratie van 

het Oostblok- met name van de Sovjet Unie en Joegoslavie- heeft geleid tot nieu

we staten, waarin de !eiders noch bereicl noch in staat zijn, die opdracht waar te 

maken. Het Europese eenwordingsstreven was in zijn oorsprong een antwoord 

op het misbruik van het gezag van de staat. Aan de Europese Conventie voor de 
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Rechten van de Mens en de ideeën van Jean Monnet lag de overtuiging ten 

grondslag, dat de soevereiniteit van staten aangetast en deelbaar moest gemaakt 

worden. Een Europese democratische en rechtsstatelijke ontwikkeling vereist 

niet alleen machtenscheiding en toedeling van competenties binnen staten, 

maar ook "verticaal" tussen verschillende niveaus. De uitbreiding van de 

Europese zone van vrede en samenwerking naar de vroeger totalitair geregeerde 

staten, zet dit vereiste nieuwe kracht bij. Daarom en terecht was toetreding tot 

de Raad van Europa en de Europese Conventie de eerste stap in die uitbreiding 

en zou uitbreiding van de Europese Unie de tweede stap moeten zijn geweest. 

Een bewuste keuze voor die tweede stap had de Europese Unie kunnen bevrijden 

van de tegenspraak tussen het streven naar een gemeenschappelijke buitenland

se en veiligheidspolitiek en het louter intergouvernementeel karakter van die 

politiek. Immers, in de nieuwe Europese situatie, zijn het buitenlands- en veilig

heidsbeleid allang geen competentiegebieden meer, die op één (Europees) 

niveau kunnen worden ondergebracht. Deze competentiegebieden zijn deelbaar 

geworden en competenties kunnen op verschillende niveaus worden toegedeeld. 

Het federaal denken in Europa zal moeten afstappen van de klassieke gedachte 

aan de vorming van een nieuwe Europese federale staat met eigen en exclusieve 

bevoegdheden op het gebied van de buitenlandse politiek en de defensie. Het zal 

zich eerder moeten richten op een evenwichtige toedeling van competenties op 

verschillende niveaus in de nieuwe Europese zone van vrede en samenwerking. 

De groeiende samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen zal niet wor

den afgesloten met de vorming van een Europese Unie of Bondsstaat, maar zal 

wel de mogelijkheid bieden de zone uit te breiden waarin democratie en de 

voorrang van het recht werkelijkheid worden. 

Een Europese Constitutie 

Deze zone heeft dringend behoefte aan een eigen en echte Constitutie om de 

vorming van democratische en rechtsstatelijke verhoudingen in Europa een soli

de juridische grondslag te geven. Volgens de rechtspraak van het Europese Hof is 

die constitutie er al: zij wordt gevormd door de bestaande Europese verdragen. 

Naar mijn mening zijn de verdragen echter geen echte constitutie, noch naar 

inhoud en noch naar hun wijze van totstandkoming. De verdragen bevatten tal

loze regels van materieel Europees recht, die niet in een constitutie thuishoren. 

Zij zijn totstandgekomen als een gewoon internationaal verdrag. 

Een constitutie ontleent haar status als grondwet ofwet van hogere orde dan 

gewone wetten of regels, aan haar inhoud en bijzondere wijze van totstandko

men. Zoals de auteurs van de federalist het reeds meer dan twee eeuwen geleden 

schreven, is een constitutie een essentiële voorzorgsmaatregel ten behoeve van 

de vrijheid, of - in mijn bewoordingen - ten behoeve van de waardigheid van de 
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mens. Een constitutie stelt grenzen aan het gezag van de overheid, hetgeen voor

al tot uitdrukking komt in de formulering van grondrechten. Voorzover het de 

politieke orde zelf betreft, stelt de constitutie regels om misbruik van politieke 

macht tegen te gaan: het systeem van "checks and balances" of scheiding der 

machten, het houden van regelmatige en vrije verkiezingen en (vooral in federa

le constituties) het toedelen van competenties aan de verschillende niveaus van 

bestuur. De status van een constitutie wordt beschermd door haar wijze van tot 

standkomen en de bepalingen betreffende amendering. Aanvaarding en amen

dering van constituties vereisen gekwalificeerde meerderheden in het parle

ment, een speciale conventie, een constitutioneel referendum of een combinatie 

ervan. Een extra bescherming - die zich in de praktijk heeft ontwikkeld - is de 

toetsing door de rechter van wetten aan de grondwet. 

De constitutionele geschiedenis - in democratische en totalitaire staten - heeft 

ons geleerd, dat waarden en morele beginselen niet in een constitutie thuisho

ren. Waarden en morele beginselen zijn er vele, zij spreken elkaar vaak tegen en 

kunnen alleen in onderlinge relatie bevorderd worden. Vooral in de totalitaire 

staten van deze eeuw, zijn hogere beginselen altijd ingeroepen als rechtvaardi

ging voor onrecht en schending van de menselijke waardigheid. Het positieve 

recht van de grondwet kan democratie en voorrang van het recht uiteindelijk 

nooit ten volle beschermen. Slechts de procedurele regels van een constitutie 

kunnen ervoor zorgen, dat democratie en voorrang van het recht zo goed moge

lijk beschermd en bevorderd worden. 

In de laatste jaren hebben wij gezien, hoe zulke regels - zelfs in het Handvest van 

de VN - vanuit een nieuw rechtsbewustzijn aangewend kunnen worden. Ik denk 

daarbij aan de uitspraken van de Britse I.aw Lords betreffende ex-dictator 

Generaal Pinochet en het Statuut van het Straf tribunaal voor Joegoslavië op 

grond waarvan de leiders van Servië nu zijn aangeklaagd. 

Ook een Europese constitutie zal zich dus moeten beperken tot bepalingen, die 

betrekking hebben op de grondrechten, de inrichting van de Europese politieke 

orde, de toedeling van bevoegdheden aan de instellingen van de Europese Unie 

voorzover die aan deze instellingen worden overgedragen, en de amendering van 

de constitutie. Wat Europa nodig heeft, is een kort document, dat kan dienen als 

juridische grondslag en procedlll'eel kader voor de verdere ontwikkeling van 

democratie en voorrang van het recht in de Europese Unie en voor de uitbrei

ding van de Europese Unie. Deze constitutie zal op een andere wijze tot stand 

moeten komen dan een gewoon internationaal verdrag. Aan deze criteria vol

doen geen van de Europese verdragen, waarbij inbegrepen de Verdragen van 

Maastricht en Amsterdam. 



CDV I NR 41 APRIL 2000 

Hervormingen zonder deugdelijke grondslag 

Met de besluiten van Keulen Uuni 1999), Tampere (oktober 1999) en Helsinki 

(december 1999) heeft de Europese Raad besloten tot aanpassing van de bestaan

de verdragen. Opnieuw is een Intergouvernementele Conferentie bijeengeroepen 

met de beperkte opdracht zich te beraden over enkele institutionele hervormin

gen - de samenstelling van de Commissie en de besluitvorming in de Raad - en 

de daartoe nodige wijzigingen in de bestaande verdragen. Daarnaast is in ruime

re samenstelling, een Forum opgericht, dat een ontwerp moet opstellen voor een 

EU-Handvest van de Grondrechten. 

Wat de Europese Raad met zijn Keulse "besluit" over een EU-Handvest precies 

wil, blijft nog in nevelen gehuld. Het Handvest zou vier soorten grondrechten 

moeten omvatten: (1) grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het 

Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen

tele vrijheden; (2) grondrechten, zoals zij in de constitutionele tradities van de 

lidstaten tot algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht zijn gesanctio

neerd; (3) grondrechten, waar alleen de burgers van de Unie zich op kunnen 

beroepen; en (4) economische en sociale rechten, zoals neergelegd in het 

Europese sociale handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale 

grondrechten, waarmede rekening moet worden gehouden, voorzover die niet 

alleen de basis vormen van de doelstellingen voor het handelen van de Unie. 

Indien het Forum erin slaagt de vier soorten grondrechten in één ontwerp onder 

te brengen met "eventueel" de "nodige aanvullende bepalingen voor het afdwin

gen van grondrechten", zal de Europese Raad het Europese Parlement en de 

Commissie voorstellen, samen met de Raad een op dit ontwerp gebaseerd 

Handvest "plechtig af te kondigen". Dat Handvest is dan een juridisch niet bin

dende politieke intentieverklaring, want: "Daarna moet worden nagegaan of en 

in voorkomend geval hoe het handvest in de verdragen kan worden opgeno

men". Onduidelijker en vrijblijvender kan het haast niet! 

De eerste soort grondrechten hoort niet meer thuis in een politiek handvest en 

zij behoren "daarna" ook niet in de verdragen te worden opgenomen, want: 

Voor de Europese Unie, evenals voor de ruimere kring van staten, die partij zijn 

bij de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, zal het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens de hoogste rechterlijke instantie moeten blijven 

voor toezicht op de naleving van de Conventie. De opdracht tot bevordering van 

democratie en voorrang van het recht beperkt zich niet tot de staten, die leden 

van de Europese Unie zijn. 

De tweede soort "grondrechten" hoort evenmin thuis in een politiek handvest. 

Gemeenschappelijke constitutionele tradities kunnen niet door de Raad tot 

algemene beginselen van Gemeenschapsrecht worden gesanctioneerd; zij zijn 
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recbtsbronnen, die aileen bet Europese Gerecbtshof kan hanteren bij de uitleg 

en cle tocpassing van Gemeenscbapsrecht. 

De clercle soort !wort niet in een politick hanclvest maar in clc verclragen zelf 

tlmis, want aileen clan kunncn cle burgers zich op clie rechtcn voor het Europesc 

Gercchtshof bcrocpen. 

Wat cle vierclc soort bctrcft: er is gcen politick hanclvcst noclig om in de rccht

spraak van hct Europesc Gerechtshof rekening te boudcn met de twee gcnoemcle 

sociale handvestcn. Hier is aileen de vraag aan clc orde, welke economische en 

sociale rcchten in clc verdragen moeten worden opgenomen, zoclat ook cle bur

gers van de Unie zich op clie rechten voor hct Europesc Hof kunnen beroepen. 

Zou het kunncn zijn, dat clc Europcse Raad zo'n politick hanclvest ziet als basis 

voor cle tocpassing van artikel 7 van het Vcrclrag van Amsterdam (schorsing van 

bepaaldc rechten voor een lidstaat)'? Volgens artikcl 7 (1) moet de l::uropese Raad 

ecn ernstige en voortclurenclc schending door een liclstaat van in artikel 6 ( 1) 

genoemdc bcginselen constateren, voorclat tot schorsing kan worden bcsloten. 

Hct beoogcle handvest moet cle Unie tot leiclraacl dienen bij de uitvoering van 

haar taken en clus ook bij cle uitvoering van cle nieuwc taak van artikel 7. In het 

handvest, immers, zal tcnminstc ecn aantal van de bcginselen gcnoemd in arti

kcl 6 ( 1) nacler worden uitgewcrkt. lndien clat hct motief is, moet het Keulsc 

"'besluit" met grate argwaan bezicn worden. Bescherming van grondrechtcn, 

immcrs, is niet de taak van de Europesc Raad clie bovenclien zelf niet onderwor

pen is aan de rechtsmacbt van het Hof. Aileen aan cle onat11ankelijkc recbtcr kan 

die bevocgclheicl worden toegekcncl. Staat cle Europese Raad met zijn nieuwe 

taak cle grondbeginselen van de Unie te beschermcn clan als hoogste morele 

autoriteit boven en buitcn het gemeenschapsrecht'? 

Met artikcl 7 van het Verdrag van Amsterdam en bet beoogcle EU-Hanclvcst voor 

de Grondrechtcn, lijkt de Europese Raad een weg in te slaan, die onverenigbaar 

is met cle bevorclering van democratie en de voorrang van hct rccht in Europa. In 

cen Europesc Gemccnschap, waarin het Europesc Gerechtshof de ccrbiediging 

van het recht bij cle uitlcgging en toepassing van de verdragcn verzekcrt, is gccn 

plaats voor een cigen bevoegclheid van cle Europese Raacl te besluiten tot schor

sing van bepaaldc recbten van ecn liclstaat op grond van vermeencle scbending 

van gemeenschappelijkc waarden en beginselen. Bcscherming van de grondbc

ginselen en van de morcle grondslagen van de Unic kan in ecn democratiscbe 

rcchtsgemecnschap niet aan de politici in de Europese Raacl worden toever

trouwcl. 

Morele grondslagen 

De morele gronclslagen van democratie en voorrang van het rccht in Europa 

moctcn in hct 'hart' van de Europese persoon liggcn. Zij kunnen niet in het posi-
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tieve recht van een constitutie worden geschreven en zeker niet in een politiek 

handvest. De constitutie bevat de voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de vrij

heid van de menselijke persoon vanuit die grondslagen te handelen. In een poli

tiek handvest als leidraad voor de Europese Raad ontbreken zelfs die voorzorgs

maatregelen. Een vrije en actieve ei vil society - waartoe het gezin, godsdienstige 

organisaties en politieke partijen behoren - valt ook onder die voorzorgsmaatre

gelen. Zo'n ei vil society is immers het kader of de omgeving, waarin morele over

tuigingen gevonnd en ontwikkeld kunnen worden. 

Vanuit mijn christelijke overtuiging zie ik in het democratische idee van de men

selijke waardigheid een nieuwe en verbazingwekkende kracht om datgene te 

doen, wat de Bijbel ons - van de Tora tot de boeken van het Nieuwe Testament -

heeft opgedragen: ervoor zorg te dragen, dat verwezenlijking van zulke beginse

len als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, vrijheid en gelijk

heid wordt geleid door de naastenliefde. 

profjhr.dr. F.AM. Alting von Geusau is hoogleraar recht der internationale organisaties 

aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Noten 

1) Verbeterde en bijgewerkte tekst van de inleiding voor de CDA-conferentie 

"Publieke gerechtigheid en de Europese Unie" op vrijdag 4 juni 1999 

21 "Europese democratische rechtsstaat" is de gebruikelijke vert~l1ing van 

"äémocracy Llnä thé rule oJ law in Eumpe". Deze vertaling is eigenlijk niet 

altijd correct. Daarom zal ik. waar nodig. spreken van "democratie en 

voorrang van het recht" in Europa. 
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