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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Europese Unie berust op de waarden eerbied voor de menselijke 

waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 

mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren 

(artikel 2 VEU), en overwegende dat deze waarden universeel zijn en dat de lidstaten 

deze gemeen hebben; 

B. overwegende dat de vrije deelname van een volledig ontwikkeld maatschappelijk 

middenveld een essentieel onderdeel is van een democratisch besluitvormingsproces; 

C. overwegende dat de wetgeving van de Unie het resultaat is van collectieve 

besluitvorming waaraan alle lidstaten deelnemen; 

D. overwegende dat een persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit volgens artikel 9 

VEU en artikel 20 VWEU een burger van de Unie is; overwegende dat het EU-

burgerschap een aanvulling op het nationale burgerschap vormt, maar niet in de plaats 

daarvan komt; 

E. overwegende dat AFCO in november 2016 aan Hongarije een bezoek heeft gebracht; 

1. benadrukt met klem dat alle lidstaten de in artikel 2 VEU verankerde waarden delen en 

moeten beschermen, aangezien deze waarden de hoeksteen van de Europese Unie 

vormen; 

2. herinnert eraan dat de inhoud van artikel 2 VEU bindende en gevestigde beginselen van 

internationaal recht weergeeft die door alle lidstaten zijn onderschreven; benadrukt 

daarom dat de volledige eerbiediging, bescherming en bevordering van de rechtsstaat, 

democratie en mensenrechten ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

vormen en een verplichting die voortvloeit uit het louter feit tot de internationale 

gemeenschap te behoren; 

3. herinnert eraan dat de kandidaat-lidstaten volgens artikel 49 VEU moeten aantonen dat 

zij voldoen aan de criteria van Kopenhagen met het oog op de toetreding tot de 

Europese Unie en dat de Commissie de plicht heeft om volledige naleving ervan te 

eisen; beklemtoont dat de lidstaten zodra ze lid zijn van de Unie, een overeenkomstige 

verplichting hebben het beginsel van de rechtsstaat en de constitutieve onderdelen ervan 

te eerbiedigen en te beschermen, en dat het beginsel van wederzijds vertrouwen dat in 

het Unierecht verankerd is hen niet ontslaat van de verplichting de naleving door de 

andere lidstaten van het Unierecht en met name de in het recht van de Unie erkende 

grondrechten, te evalueren; 

4. herinnert eraan dat de in artikel 2 VEU verankerde waarden worden beschermd door de 

procedure vastgelegd in artikel 7, maar is van mening dat de Unie moet worden 

uitgerust met een aanvullend en meer gestructureerd kader voor het monitoren en 

beoordelen van de eerbiediging en bevordering van de beginselen in artikel 2 VEU; 
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5. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om ten volle gebruik te maken van de expertise 

van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in het toezicht op de 

situatie van de grondrechten in de Unie door voor te stellen de oprichtingsverordening 

van het FRA te herzien en het FRA ruimere en onafhankelijkere bevoegdheden te 

verlenen alsook meer personele en financiële middelen toe te wijzen; 

6. herinnert eraan dat de Commissie van Venetië de volgende essentiële kenmerken van de 

rechtsstaat heeft onderscheiden: wettigheid, rechtszekerheid, een verbod op willekeur, 

toegang tot de rechter, eerbiediging van de mensenrechten, non-discriminatie en 

gelijkheid voor de wet; deelt de bezwaren die de Commissie van Venetië sinds 2011 in 

haar adviezen over de Hongaarse wetgeving uitdrukt, met inbegrip van de adviezen over 

de grondwet en de wijzigingen daarvan; herinnert eraan dat de Commissie van Venetië 

in haar advies over de vierde en meest actuele wijziging van de grondwet van Hongarije 

op 17 juni 2013 heeft geoordeeld dat de genomen maatregelen een bedreiging inhouden 

voor de constitutionele rechtspraak en voor de suprematie van de fundamentele 

beginselen in de grondwet van Hongarije; herinnert eraan dat Hongarije de Commissie 

van Venetië erkent sinds zijn toetreding tot de Raad van Europa in 1990; 

7. wijst erop dat de Commissie van Venetië in haar advies over Wet XXV van 4 april 2017 

houdende wijziging van wet CCIV van 2011 betreffende het nationale tertiaire 

onderwijs stelde dat deze zeer problematisch lijkt vanuit het oogpunt van 

rechtsstatelijkheid, de grondrechten en garanties voor buitenlandse universiteiten die al 

in Hongarije zijn gevestigd en daar reeds vele jaren rechtmatig werkzaam zijn; herinnert 

er voorts aan dat de Europese Commissie besloten heeft Hongarije naar het Hof van 

Justitie van de Europese Unie te verwijzen omdat de wet betreffende het nationale 

tertiaire onderwijs zoals gewijzigd op 4 april 2017 EU- en niet-EU-universiteiten 

onevenredig beperkt in hun activiteiten en opnieuw in overeenstemming moet worden 

gebracht met het recht van de Unie; 

8. spreekt nogmaals zijn grote bezorgdheid uit over de recente ontwikkelingen in 

Hongarije die de rechtsstaat in gevaar brengen en de toepassing van de in artikel 2 

VWEU genoemde beginselen bemoeilijken, zoals onder meer die in verband met de 

werking van het constitutionele bestel, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 

en andere instellingen en de stelselmatige afschaffing van checks-and-balances, vrijheid 

van meningsuiting, persvrijheid, academische vrijheid, de mensenrechten van 

migranten, asielzoekers en vluchtelingen, vrijheid van vergadering en vereniging, het 

recht op gelijke behandeling, sociale rechten, de verdediging van organisaties van het 

maatschappelijk middenveld, de rechten van personen die tot een minderheid behoren, 

waaronder Roma, Joden en LGBTI’s; 

9. merkt op dat het begrip burgerschap zelf een duidelijke politieke wil impliceert om de 

gelijkheid van personen te respecteren; onderstreept dat de waarden en beginselen 

waarop de Unie gebaseerd is, een sfeer bepalen waarmee elke Europese burger zich kan 

identificeren, ongeacht de politieke of culturele verschillen die aan de nationale 

identiteit verbonden zijn; is bezorgd over het openbaar gebruik door Hongaarse 

ambtenaren van nationalistische ideeën die gebaseerd zijn op exclusieve identiteiten; 

10. merkt op dat de Commissie van Venetië heeft gesteld dat de beperking van de rol van 

het Constitutioneel Hof van Hongarije het risico inhoudt dat zij een negatief effect kan 
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hebben op de scheiding der machten, de bescherming van de mensenrechten en de 

rechtsstaat; is met name bezorgd over de herinvoering van bepalingen op grondwettelijk 

niveau die tot het toepassingsgebied van het gemene recht zouden moeten behoren en 

reeds ongrondwettig werden bevonden, teneinde een constitutionele toetsing te 

vermijden; beveelt aan de werking en de bevoegdheden van de Nationale Raad voor 

Justitie te herzien om ervoor te zorgen dat deze zijn taak als Hongarijes onafhankelijk 

orgaan van rechterlijk zelfbestuur kan vervullen, en verzoekt het volledige herstel van 

de rechtsmacht van het Constitutioneel Hof; 

11. is bezorgd over de steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de 

pogingen om op ngo's controle uit te oefenen en de mogelijkheden om de uitvoering van 

hun legitieme werkzaamheden te beperken, zoals de vaststelling van het zogeheten 

"Stop Soros"-wetgevingspakket; herinnert eraan dat de Commissie van Venetië in haar 

"advies over het ontwerp voor een wet inzake de transparantie van organisaties die steun 

ontvangen uit het buitenland" (goedgekeurd op 17 juni 2017) stelde dat dergelijke 

wetgeving zou leiden tot een onevenredige en onnodige inmenging in de vrijheid van 

vereniging en de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het verbod op 

discriminatie; 

12. betreurt ten zeerste de vijandige en misleidende retoriek die soms wordt gebezigd door 

de Hongaarse instellingen als ze naar de Europese Unie verwijzen en de bewuste keuze 

van de autoriteiten om wetgeving in te voeren die de waarden van de Unie rechtstreeks 

schendt; wijst op de doelstellingen die zijn verwoord in artikel 3, leden 1 en 2 VEU 

welke Hongarije aanvaard heeft toen het land in 2004 toetrad tot de Unie; herinnert 

eraan dat de toetreding tot de Europese Unie een vrijwillige handeling was op basis van 

de nationale soevereiniteit met een brede consensus van het hele Hongaarse politieke 

spectrum; 

13. wijst erop dat de inbreukprocedure zijn beperkingen heeft getoond voor de aanpak van 

systematische schendingen van de waarden van de Unie, omdat de inbreukprocedure 

voornamelijk op technische kwesties focust, waardoor overheden formele 

rechtsmiddelen kunnen voorstellen en tegelijkertijd de geldende wetgeving van de Unie 

schenden; is van mening dat in geval van schending van het beginsel van loyale 

samenwerking, zoals neergelegd in artikel 4 VEU, er geen enkel juridisch beletsel is 

voor de Commissie om voort te bouwen op inbreukprocedures en een patroon vast te 

stellen dat leidt tot een schending van artikel 2 VEU; 

14. is van oordeel dat indien een ernstige en voortdurende schending van de beginselen van 

de rechtsstaat door een lidstaat wordt vastgesteld, de Commissie alle instrumenten te 

harer beschikking moet gebruiken ter verdediging van de fundamentele waarden waarop 

de Unie is gegrondvest, met inbegrip van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU; wijst 

erop dat in de resolutie van het Parlement van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan 

de Commissie over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de 

rechtsstaat en grondrechten1 de Commissie werd verzocht om uiterlijk in september 

2017 een voorstel in te dienen voor de sluiting van een EU-Pact voor democratie, de 

rechtsstaat en grondrechten (EU-Pact voor DRG); betreurt het dat dit voorstel nog op 

zich laat wachten en benadrukt dat er hoognodig een efficiënt mechanisme ter 

bescherming van de fundamentele waarden van de Unie moet worden opgericht, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 
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aangezien er een discrepantie is tussen de verplichtingen waaraan kandidaat-landen op 

grond van de criteria van Kopenhagen moeten voldoen en de toepassing van deze 

criteria door de lidstaten na de toetreding tot de Unie; benadrukt dat een passende 

reactie op de schending van de fundamentele waarden van de Unie een combinatie van 

passende juridische instrumenten en politieke wil vergt; 

15. is van mening dat er, gezien de huidige situatie in Hongarije, een duidelijk risico bestaat 

op ernstige schendingen van de in artikel 2 VEU bedoelde waarden, en stelt dat het 

gerechtvaardigd is om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden. 
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