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9.1.2019 A8-0469/79 

Amendement  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht veronderstelt met name 

dat de instantie haar rechtsprekende taken 

volledig autonoom uitoefent, zonder enig 

hiërarchisch verband en zonder aan wie 

dan ook ondergeschikt te zijn of van waar 

dan ook bevelen of instructies te 

ontvangen, en aldus beschermd is tegen 

tussenkomst of druk van buitenaf die de 

onafhankelijkheid van de oordeelsvorming 

van haar leden in aan hen voorgelegde 

geschillen in gevaar zouden kunnen 

brengen Voor deze waarborgen van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn 

regels nodig, met name met betrekking tot 

de samenstelling van de instantie en de 

benoeming, de ambtstermijn en de gronden 

voor wraking en afzetting van haar leden, 

teneinde bij de justitiabelen elke legitieme 

twijfel weg te nemen omtrent het feit dat 

externe factoren op deze instantie geen 

invloed hebben en omtrent haar neutraliteit 

ten opzichte van met elkaar strijdende 

belangen. 

(7) De onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht veronderstelt met name 

dat de instantie haar rechtsprekende taken 

volledig autonoom uitoefent, zonder enig 

hiërarchisch verband en zonder aan wie 

dan ook ondergeschikt te zijn of van waar 

dan ook bevelen of instructies te 

ontvangen, en aldus beschermd is tegen 

tussenkomst of druk van buitenaf die de 

onafhankelijkheid van de oordeelsvorming 

van haar leden in aan hen voorgelegde 

geschillen in gevaar zouden kunnen 

brengen De onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht veronderstelt tevens dat 

gelijke afstand wordt gehouden ten 

opzichte van de partijen bij het geding en 

hun respectieve belangen met betrekking 

tot het voorwerp van het geding. Voor dit 

aspect is het nodig dat objectiviteit in acht 

wordt genomen en dat elk belang bij de 

oplossing van het geschil, buiten de strikte 

toepassing van de rechtsregel, ontbreekt. 

Voor deze waarborgen van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn 

regels nodig, met name met betrekking tot 

de samenstelling van de instantie en de 

benoeming, de ambtstermijn en de gronden 

voor verschoning, wraking en afzetting 

van haar leden, teneinde bij de justitiabelen 
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elke legitieme twijfel weg te nemen 

omtrent het feit dat externe factoren op 

deze instantie geen invloed hebben en 

omtrent haar neutraliteit ten opzichte van 

met elkaar strijdende belangen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Amendement  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het vereiste van onafhankelijkheid 

van de rechterlijke macht gebiedt ook dat 

de tuchtregels voor de personen met een 

rechterlijke opdracht de noodzakelijke 

waarborgen bieden om elk gevaar uit te 

sluiten dat dergelijke regels worden 

gebruikt als systeem om politiek toezicht 

op de inhoud van de rechterlijke 

beslissingen te houden. Regels waarbij 

zowel de gedragingen die tuchtrechtelijke 

overtredingen opleveren als de concreet 

daarop toepasselijke sancties worden 

omschreven, waarbij wordt voorzien in de 

tussenkomst van een onafhankelijke 

instantie volgens een procedure waarmee 

de in de artikelen 47 en 48 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie neergelegde rechten, 

waaronder de rechten van de verdediging, 

volledig worden gewaarborgd en waarbij 

wordt voorzien in de mogelijkheid om in 

rechte op te komen tegen de beslissingen 

van de tuchtinstanties, vormen in dat 

verband een geheel van essentiële 

waarborgen voor het behoud van de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht. 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Amendement  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Toezicht 

 De Commissie heeft tot taak de correcte 

toepassing van het recht van de Unie en 

de eerbiediging van de rechtsstaat 

voortdurend te monitoren en te 

beoordelen.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Amendement  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – lid 1 – letter a – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) in voorkomend geval, schorsing 

van de uitvoering in indirect beheer en 

daarvoor in de plaats tredend uitvoering 

in direct beheer; 

Or. en 

 

 


