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Amendement  69 
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Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het 

gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Panel van onafhankelijke deskundigen 

 1. De Commissie stelt een panel van 

onafhankelijke deskundigen in ("het 

panel"). Het panel bestaat uit 

onafhankelijke deskundigen op het gebied 

van constitutioneel recht en financiële en 

begrotingsaangelegenheden. Eén 

deskundige wordt benoemd door het 

nationale parlement van elke lidstaat en 

tien deskundigen worden benoemd door 

het Europees Parlement. Bij de 

samenstelling van het panel wordt gelet 

op het genderevenwicht. 

 In voorkomend geval kunnen 

vertegenwoordigers van relevante 

organisaties en netwerken, zoals de 

vereniging van alle Europese academies 

voor wetenschappen, het Europees 

netwerk van nationale 

mensenrechteninstellingen, de organen 

van de Raad van Europa, de Europese 

Commissie voor Efficiëntie in Justitie, de 

Raad van balies van de Europese Unie, 

het Tax Justice Network, de Verenigde 

Naties, de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa en de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, als 

waarnemers voor het panel worden 
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uitgenodigd overeenkomstig de in lid 6 

bedoelde procedurevoorschriften. 

 2. De adviestaken van het panel beogen 

het bijstaan van de Commissie bij het 

vaststellen van algemene tekortkomingen 

van de rechtsstaat in een lidstaat die van 

invloed zijn of kunnen zijn op de 

beginselen van goed financieel beheer of 

de bescherming van de financiële 

belangen van de Unie. Het panel 

beoordeelt de situatie in alle lidstaten 

jaarlijks aan de hand van kwantitatieve en 

kwalitatieve criteria en informatie, 

rekening houdend met de in artikel 5, lid 

2, bedoelde informatie en richtsnoeren. 

 3. Naar aanleiding van de beoordeling 

van het panel houden het Europees 

Parlement en de nationale parlementen 

elk jaar een debat. 

 4. In het kader van zijn adviestaak en 

rekening houdend met het resultaat van 

de in lid 2 bedoelde overwegingen kan het 

panel een advies uitbrengen over een 

algemene tekortkoming van de rechtsstaat 

in een lidstaat. Bij het formuleren van een 

advies streeft het panel naar consensus. 

Indien er geen consensus kan worden 

bereikt, brengt het panel zijn advies met 

gewone meerderheid van zijn leden uit. 

 5. Bij de vaststelling van 

uitvoeringshandelingen krachtens artikel 

5, lid 6, en artikel 6, lid 2, houdt de 

Commissie rekening met het advies van 

het panel overeenkomstig lid 4 van dit 

artikel. 

 6. Het panel kiest uit zijn leden een 

voorzitter. Het panel stelt zijn reglement 

van orde vast. 

Or. en 

 


