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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur steunt het streven van de Commissie om de begroting van de Unie te 
beschermen tegen algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in een lidstaat 
die het goede financiële beheer of de bescherming van de financiële belangen van de Unie 
aantasten of dreigen aan te tasten. Hij is het met de Commissie eens dat er een duidelijk 
verband bestaat tussen de eerbiediging van de rechtsstaat en een doeltreffende uitvoering van 
de begroting van de Unie overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer. Hij is het 
er eveneens mee eens dat onafhankelijk en onpartijdig optreden door de rechterlijke macht 
essentieel is om de eerbiediging van de rechtsstaat te waarborgen. Hij is evenwel van oordeel 
dat met het voorgestelde mechanisme te veel discretionaire bevoegdheden worden toegekend 
aan de Commissie.  Meer bepaald zijn de criteria voor het starten van de procedure en voor de 
kwalitatieve beoordeling niet duidelijk gedefinieerd. Hetzelfde geldt voor de criteria voor de 
keuze van maatregelen en de omvang van die maatregelen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om vrijelijk te besluiten of zij een maatregel toepast, welke maatregel zij toepast 
en of die maatregel in een later stadium kan worden opgeheven. Daarnaast wordt de 
bevoegdheid van de Commissie nog verruimd doordat een voorstel van de Commissie tot 
vaststelling van een maatregel geacht wordt door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij de Raad 
binnen een maand bij gekwalificeerde meerderheid besluit om het voorstel te verwerpen 
(omgekeerde gekwalificeerde meerderheid). Bovendien lijkt het voorgestelde mechanisme 
een passende rechtsgrondslag te ontberen (artikel 322 VWEU, waarop het voorstel gebaseerd 
is, is geen passende rechtsgrondslag). Daarnaast lijkt het voorstel onevenredig, met name in 
vergelijking tot artikel 7 VEU, dat betrekking heeft op gelijksoortige tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat, maar waaraan pas toepassing kan worden gegeven als daartoe 
besloten wordt, afhankelijk van de omstandigheden, door de Raad met vier vijfden van zijn 
leden en de Europese Raad met eenparigheid van stemmen. Uw rapporteur stelt daarom een 
ander mechanisme voor. Uw rapporteur betreurt voorts dat er in het kader van de 
voorbereiding van de voorgestelde verordening geen specifieke raadpleging van 
belanghebbenden heeft plaatsgevonden, noch een effectbeoordeling. Meer bepaald staat in het 
voorstel dat als de Commissie de begroting van de Unie in direct of indirect beheer uitvoert 
op grond van de punten a) en c) van het Financieel Reglement, maatregelen alleen kunnen 
worden vastgesteld als de ontvanger een overheidsdienst is.  Als niet aan die voorwaarde is 
voldaan, kunnen ter zake van de betreffende financiering van de Unie geen van de in de 
voorgestelde verordening genoemde maatregelen worden genomen. Zonder een 
effectbeoordeling die duidelijk maakt hoeveel van de begroting van de Unie buiten de 
bescherming van het voorgestelde mechanisme valt, is het moeilijk om de potentiële 
voordelen te bepalen. Uw rapporteur vraagt zich ook af waarom het voorstel geen verplichting 
voor de Commissie in het leven roept om de mogelijkheid tot opheffing van maatregelen op 
eigen initiatief te beoordelen en om een verslag uit te brengen over de toepassing van de 
voorgestelde verordening. Gelet op het bovenstaande stelt uw rapporteur voor om het voorstel 
te wijzigen zoals hieronder aangegeven. 

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie en de 
Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De rechtsstaat is één van de 
fundamentele waarden waarop de Unie is 
gegrondvest. Zoals in herinnering wordt 
geroepen door artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, hebben de 
lidstaten deze waarden gemeen.

(1) De waarden waarop de Unie 
berust, zijn eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging
van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren. Overeenkomstig de artikelen 2 
en 7 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) zijn de lidstaten en 
de instellingen van de Europese Unie 
verplicht deze waarden, die zij gemeen 
hebben in een samenleving die 
gekenmerkt wordt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
van vrouwen en mannen, te eerbiedigen, 
beschermen en bevorderen. Op grond van 
artikel 2 VEU is er geen sprake van een 
hiërarchie tussen deze waarden.

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd de tekst van de overweging in overeenstemming te brengen 
met de tekst van artikel 2 VEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten moeten op passende 
en loyale wijze met elkaar samenwerken 
om aan de in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie genoemde aan het EU-
lidmaatschap verbonden verplichtingen te 
voldoen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische waarden 
en de grondrechten en onder het toezicht 
van onafhankelijke en onpartijdige 
rechters. Dit vereist met name dat het 
legaliteitsbeginsel7, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10 en het beginsel van 
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door een onafhankelijk gerecht11 in acht 
moeten worden genomen12.

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische waarden 
en de grondrechten en onder het toezicht 
van onafhankelijke en onpartijdige 
rechters. Dit vereist met name dat het 
legaliteitsbeginsel7, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10 en het beginsel van 
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door een onafhankelijk gerecht11 in acht
moeten worden genomen12.

_____________________________ _____________________________

7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212 tot 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212 tot 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 
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2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Supremo Tribunal 
Administrativo tegen Tribunal de Contas, 
C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, punten 31, 
40-41.

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Supremo Tribunal 
Administrativo tegen Tribunal de Contas, 
C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, punten 31, 
40-41; arrest van het Hof van Justitie van 
25 juli 2018, LM, C-216/18, PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, punten 63-67.

12 Mededeling van de Commissie "Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat", COM(2014) 158 final, bijlage 
I.

12 Mededeling van de Commissie "Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat", COM(2014) 158 final, bijlage 
I.

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd de overweging aan te passen aan de meest recente 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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 
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.

(Zie het amendement inzake overweging 7 bis (nieuw) van het voorstel)

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd de overweging aan te passen aan de meest recente 
jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie met name zaak C-216/18, punten 63 t/m 67).

Amendement 5

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 
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de in de artikelen 47 en 48 van het 
Handvest 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.

(Zie het amendement op overweging 7 van het voorstel)

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd de overweging aan te passen aan de meest recente 
jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie met name zaak C-216/18, punten 63 t/m 
67).Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Commissie dient de 
toestand van de rechtsstaat in de lidstaten 
voortdurend te kunnen controleren en er 
kan een EU-mechanisme inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
fundamentele rechten in het leven worden 
geroepen, zoals gevraagd door het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
25 oktober 20161bis.

_________

1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 25 oktober 2016 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende de 
instelling van een EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten (2015/2254(INL)), PB C 
215 van 19.6.2018, blz. 162-177.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De identificatie van een algemene 
tekortkoming noopt tot een kwalitatieve 
beoordeling door de Commissie. Deze 
beoordeling zou kunnen worden gebaseerd 
op informatie die afkomstig is uit alle 
beschikbare bronnen en van alle erkende 
instellingen, waaronder arresten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, 
verslagen van de Rekenkamer en de
conclusies en aanbevelingen van relevante 
internationale organisaties en netwerken, 
zoals de organen van de Raad van Europa 
en de Europese netwerken van Hoge Raden 
en raden voor de rechtspraak.

(12) De identificatie van een algemene 
tekortkoming noopt tot een onpartijdige, 
transparante en kwalitatieve beoordeling 
door de Commissie. Deze beoordeling 
moet worden gebaseerd op informatie die 
afkomstig is uit alle beschikbare bronnen 
en van alle erkende instellingen, waaronder 
de voorwaarden en het tijdstip van 
vaststelling door de lidstaat, de 
tenuitvoerlegging en handhaving van de 
betreffende hoofdstukken van het acquis, 
de arresten van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, verslagen van de 
Rekenkamer, resoluties van het Europees 
Parlement en conclusies en aanbevelingen 
van relevante internationale organisaties en 
netwerken, zoals de organen van de Raad
van Europa en de Europese netwerken van 
Hoge Raden en raden voor de rechtspraak.

(Zie het amendement op artikel 5, lid 2, van het voorstel)

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is belangrijk dat de 
legitieme belangen van de eindontvangers 
of begunstigden van het programma of 
fonds die worden geraakt door 
maatregelen die worden genomen in geval 
van algemene tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat volledig 
gewaarborgd worden, en dat 
eindontvangers en begunstigden geen 
nadelige gevolgen ondervinden in 
verband met inbreuken op de regels 
waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. 
Als de Commissie dergelijke maatregelen 
voorstelt moet zij rekening houden met de 
gevolgen die deze maatregelen kunnen 
hebben voor eindontvangers en 
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begunstigden. Zij moet er tevens actief op 
toezien dat de lidstaten voldoen aan hun 
wettelijke verplichting om, ook nadat de 
Commissie maatregelen overeenkomstig 
deze verordening heeft vastgesteld, 
betalingen te blijven verrichten.  Indien 
een lidstaat niet aan deze verplichting 
voldoet, moet de Commissie de 
eindontvangers of begunstigden 
informeren over hun rechten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Voordat de Commissie 
concrete maatregelen voorstelt, moet zij 
de mogelijke gevolgen van deze 
maatregelen voor de nationale begroting 
van de betrokken lidstaat beoordelen en 
daarbij rekening houden met het 
evenredigheidsbeginsel en het non-
discriminatiebeginsel.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een eenvormige toepassing van 
deze verordening te waarborgen, en gezien 
het belang van de financiële gevolgen van 
krachtens deze verordening opgelegde 
maatregelen, dienen 
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
overgedragen aan de Raad, die dient te 
handelen op basis van een voorstel van de 
Commissie. Om het gemakkelijker te 
maken de besluiten te nemen die 
noodzakelijk zijn om de financiële 
belangen van de Unie te beschermen, 
dient te worden gestemd bij omgekeerde 

(15) Om een eenvormige toepassing van 
deze verordening te waarborgen, en gezien 
het belang van de financiële gevolgen van 
krachtens deze verordening opgelegde 
maatregelen, dienen aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
toegekend.



AD\1169808NL.docx 11/25 PE627.943v02-00

NL

gekwalificeerde meerderheid.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de gevolgen ervan 
voor de begroting van de Unie mogen 
maatregelen die op grond van deze 
verordening worden opgelegd, pas in 
werking treden nadat het Europees 
Parlement en de Raad een overschrijving 
naar een begrotingsreserve hebben 
goedgekeurd voor een bedrag dat 
overeenkomt met de waarde van de 
genomen maatregelen. Om een snelle 
besluitvorming over maatregelen ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie te waarborgen, moeten 
dergelijke overschrijvingen worden geacht 
te zijn goedgekeurd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad, die handelt met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, de betreffende overschrijving 
binnen een vastgestelde termijn wijzigt of 
verwerpt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Alvorens voor te stellen een 
maatregel op grond van deze verordening 
vast te stellen, dient de Commissie de 
betrokken lidstaat mee te delen waarom zij 
van oordeel is dat er in die lidstaat wellicht 
sprake is van een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat. De 
lidstaat dient in staat te worden gesteld 
opmerkingen in te dienen. De Commissie 
en de Raad dienen deze opmerkingen in 

(16) Alvorens voor te stellen een 
maatregel op grond van deze verordening 
vast te stellen, dient de Commissie de 
betrokken lidstaat mee te delen waarom zij 
van oordeel is dat er in die lidstaat wellicht 
sprake is van een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat. De 
Commissie dient het Europees Parlement 
en de Raad onverwijld in kennis te stellen 
van een dergelijke kennisgeving en van de 
inhoud ervan. De betrokken lidstaat dient 
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aanmerking te nemen. in staat te worden gesteld opmerkingen in 
te dienen. De Commissie dient deze 
opmerkingen in aanmerking te nemen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Raad dient maatregelen met 
schorsende werking op voorstel van de 
Commissie op te heffen, als de situatie naar 
aanleiding waarvan deze maatregelen zijn 
opgelegd, voldoende is verholpen.

(17) De Commissie dient maatregelen 
met schorsende werking op te heffen en 
het Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor te leggen om de 
begrotingsreserve van de betreffende 
maatregelen geheel of gedeeltelijk op te 
heffen, als de situatie naar aanleiding 
waarvan deze maatregelen zijn opgelegd 
voldoende is verholpen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie dient het Europees 
Parlement op de hoogte te houden van de 
maatregelen die krachtens deze 
verordening zijn voorgesteld en 
vastgesteld.

Schrappen

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "de rechtsstaat": de in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vervatte waarde van de Unie, waaronder 
worden begrepen de beginselen van 
legaliteit (dat een transparant, 

a) "de rechtsstaat": omvat de waarden 
van de Unie, zoals neergelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en in de criteria voor lidmaatschap
van de Unie, zoals neergelegd in artikel 49
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controleerbaar, democratisch en 
pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat), rechtszekerheid, 
verbod van willekeur van de uitvoerende 
macht, doeltreffende rechterlijke 
bescherming door onafhankelijke rechters 
(ook van de grondrechten), scheiding der 
machten en gelijkheid voor de wet;

van het Verdrag; hieronder worden 
begrepen het legaliteitsbeginsel, dat een 
transparant, controleerbaar, democratisch 
en pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat, het beginsel van 
rechtszekerheid, het verbod van willekeur 
van de uitvoerende macht, een
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door onafhankelijke en onpartijdige
rechters (ook van de grondrechten), 
scheiding der machten en gelijkheid voor 
de wet;

Amendement 16

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.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen Voorwaarden ter bescherming van de 
begroting van de Unie

(Zie de amendementen op de artikelen 3, 4 en 5 van het voorstel)

Motivering

De titel van dit artikel moet aansluiten bij de werkelijke inhoud van het artikel.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de doeltreffende en tijdige 
samenwerking met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en met het 
Europees Openbaar Ministerie bij hun 
onderzoeken of vervolgingen krachtens 
hun respectieve rechtshandelingen en 
overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking.

f) de doeltreffende en tijdige 
samenwerking met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en, mits de 
betrokken lidstaat eraan deelneemt, met 
het Europees Openbaar Ministerie bij hun 
onderzoeken of vervolgingen krachtens 
hun respectieve rechtshandelingen en 
overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking.

Motivering

Niet alle lidstaten nemen deel aan de samenwerking inzake de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie.Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het in gevaar brengen van het 
vermogen van een lidstaat om de 
verplichtingen van het lidmaatschap van 
de Unie na te komen, met inbegrip van het 
vermogen om de regels, normen en 
beleidsmaatregelen waaruit het acquis 
van de Unie bestaat, op doeltreffende 
wijze ten uitvoer te leggen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de maatregelen Maatregelen ter bescherming van de 
begroting van de Unie

(Zie de amendementen op de artikelen 3, 4 en 5 van het voorstel)
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Motivering

De titel van dit artikel moet aansluiten bij de werkelijke inhoud van het artikel. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een of meer van de volgende 
passende maatregelen kunnen worden 
vastgesteld

1. Indien de voorwaarden van artikel 
3 zijn vervuld, kunnen een of meer van de 
volgende maatregelen worden vastgesteld

(Zie de amendementen op de artikelen 3 en 5 van het voorstel)

Motivering

Nauwkeuriger formulering.

Amendement 22

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;

Motivering

Met dit amendement wordt een aanvullende maatregel ter bescherming van de begroting van 
de Unie voorgesteld.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij het besluit tot vaststelling
van de maatregelen anders bepaalt, doet 
het opleggen van passende maatregelen

2. Het opleggen van de in lid 1 
bedoelde maatregelen doet niet af aan de 
verplichting van de overheidsdiensten 
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niet af aan de verplichting van de 
overheidsdiensten bedoeld in lid 1, onder 
a) of van de lidstaten bedoeld in lid 1, 
onder b) om uitvoering te geven aan het 
programma of het fonds waarop de 
maatregel betrekking heeft, en met name 
niet aan de verplichting om betalingen te 
doen aan eindontvangers of -begunstigden.

bedoeld in lid 1, onder a) of van de 
lidstaten bedoeld in lid 1, onder b) om 
uitvoering te geven aan het programma of 
het fonds waarop de maatregel betrekking 
heeft, en met name niet aan de verplichting 
om betalingen te doen aan eindontvangers 
of -begunstigden. De Commissie 
controleert actief of de wettelijke rechten 
van de eindontvangers of -begunstigden 
worden geëerbiedigd. Wanneer de 
Commissie vaststelt dat de lidstaat zijn 
wettelijke verplichting om de betalingen te 
waarborgen en de legitieme belangen van 
de eindontvangers of -begunstigden te 
eerbiedigen niet nakomt, neemt zij alle 
passende maatregelen om deze 
eindontvangers of -begunstigden bij te 
staan bij het afdwingen van hun 
vorderingen. Artikel 68, lid 1, onder b), 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
XXXX (verordening gemeenschappelijke 
bepalingen) is niet van toepassing.

(Zie de amendementen op de artikelen 3 en 5 van het voorstel)

Motivering

In zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK stelt het Parlement dat de 
eindbegunstigden van de EU-begroting op geen enkele wijze kunnen worden aangesproken op 
overtredingen van de regels waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn (zie paragraaf 119). 
Artikel 68, lid 1, onder b), van de voorgestelde verordening gemeenschappelijke bepalingen 
(COM(2018)375), waarin wordt bepaald dat de beheersautoriteit moet waarborgen dat, 
onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de financiering, de begunstigde het 
verschuldigde bedrag ontvangt, moet daarom in casu niet van toepassing zijn.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De maatregelen die worden 
genomen zijn evenredig aan de aard, de 
ernst en de reikwijdte van de algemene 
tekortkoming op het gebied van de 
rechtsstaat. Voor zover mogelijk zijn zij 
gericht op de acties van de Unie waarvoor 
deze tekortkoming gevolgen heeft of kan 

3. De maatregelen die worden 
genomen zijn evenredig aan de aard, de 
ernst, de duur en de reikwijdte van de 
algemene tekortkoming op het gebied van 
de rechtsstaat. Voor zover mogelijk zijn zij 
gericht op de acties van de Unie waarvoor 
deze tekortkoming gevolgen heeft of kan 
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hebben. hebben.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de Commissie van oordeel is 
dat zij redelijke gronden heeft om aan te 
nemen dat aan de voorwaarden van artikel 
3 is voldaan, zendt zij aan de betrokken 
lidstaat een schriftelijke kennisgeving, 
waarin zij de gronden uitzet waarop zij 
haar bevinding heeft gebaseerd.

1. Als de Commissie redelijke 
gronden heeft om aan te nemen dat aan de 
voorwaarden van artikel 3 is voldaan, zendt 
zij aan de betrokken lidstaat een 
schriftelijke kennisgeving, waarin zij de 
gronden uitzet waarop zij haar bevinding 
heeft gebaseerd. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad 
onverwijld in kennis van een dergelijke 
kennisgeving en van de inhoud ervan.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan alle relevante 
informatie in aanmerking nemen, 
waaronder besluiten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en verslagen 
van de Rekenkamer, alsook conclusies en 
aanbevelingen van relevante internationale 
organisaties.

2. Alvorens zij overgaat tot het 
zenden van een schriftelijke kennisgeving 
als bedoeld in lid 1, neemt de Commissie
alle relevante informatie in aanmerking, 
waaronder de voorwaarden en het tijdstip 
van vaststelling door de lidstaat, de 
tenuitvoerlegging en handhaving van de 
betreffende hoofdstukken van het acquis, 
besluiten van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, indien beschikbaar,
verslagen van de Rekenkamer en resoluties 
van het Europees Parlement. Voorts 
houdt zij rekening met conclusies en 
aanbevelingen van relevante internationale 
organisaties, met name:

i) de lijst met criteria voor de 
rechtsstaat van de Commissie van 
Venetië,

ii) aanbeveling CM/Rec(2010)12 van 
de Raad van Europa 'Judges: 
independence, efficiency and 
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responsibilities',

iii) het verslag van de Commissie van 
Venetië 'Report on the Independence of 
the Judicial System Part I: the 
Independence of Judges' (CDL-
AD(2010)004), 

iv) het verslag van de Commissie van 
Venetië 'Report on the Independence of 
the Judicial System Part II: the 
Prosecution Service' (CDL-
AD(2010)040), en

v) de relevante evaluatie- en 
nalevingsverslagen van de Groep van 
Staten tegen corruptie (GRECO);

Motivering

Een duidelijker vermelding van mogelijke bronnen draagt bij aan de transparantie, 
traceerbaarheid en controleerbaarheid van de voorgestelde mechanismen en tevens aan de 
rechtszekerheid, en voorkomt willekeur bij de uitoefening door de Commissie van haar taken. 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaat verstrekt alle 
benodigde informatie en kan opmerkingen 
indienen binnen een door de Commissie 
gestelde termijn, die niet korter mag zijn 
dan één maand vanaf de datum van 
kennisgeving van de bevinding. In zijn 
opmerkingen mag de lidstaat voorstellen
om corrigerende maatregelen vast te 
stellen.

4. De betrokken lidstaat verstrekt alle 
benodigde informatie en kan opmerkingen 
indienen binnen een door de Commissie 
gestelde termijn, die niet korter mag zijn 
dan één maand en niet langer dan drie 
maanden vanaf de datum van 
kennisgeving van de bevinding. In zijn 
opmerkingen mag de lidstaat voorstellen 
om corrigerende maatregelen vast te 
stellen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Commissie besluit om 5. Wanneer de Commissie besluit om 
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al dan niet een voorstel voor een besluit 
inzake passende maatregelen te nemen, 
houdt zij rekening met de ontvangen 
informatie en de eventuele opmerkingen 
die de betrokken lidstaat heeft ingediend, 
alsook met de adequaatheid van de 
eventueel voorgestelde corrigerende 
maatregelen.

al dan niet een besluit inzake passende 
maatregelen vast te stellen, houdt zij 
rekening met de ontvangen informatie en 
de eventuele opmerkingen die de betrokken 
lidstaat heeft ingediend, alsook met de 
adequaatheid van de eventueel 
voorgestelde corrigerende maatregelen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de Commissie van oordeel is 
dat de algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat vaststaat, dient
zij bij de Raad een voorstel in voor een 
uitvoeringshandeling inzake passende
maatregelen.

6. Als de Commissie van oordeel is 
dat de algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat vaststaat, stelt zij 
door middel van een uitvoeringshandeling
een besluit inzake de in artikel 4 bedoelde
maatregelen vast.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer zij haar besluit vaststelt, 
dient de Commissie gelijktijdig bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in om een bedrag dat 
overeenkomt met de waarde van de 
vastgestelde maatregelen naar een 
begrotingsreserve over te schrijven. In 
afwijking van artikel 31, leden 4 en 6, van 
het Financieel Reglement beraadslagen 
het Europees Parlement en de Raad over 
het voorstel tot overschrijving binnen vier 
weken na ontvangst ervan door beide 
instellingen. Het voorstel tot 
overschrijving wordt geacht te zijn 
goedgekeurd tenzij het Parlement bij 
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meerderheid van stemmen of de Raad bij 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen het voorstel wijzigt of verwerpt. 
Het besluit wordt van kracht indien noch 
het Europees Parlement, noch de Raad 
het voorstel tot overschrijving binnen 
genoemde termijn verwerpt. Indien het 
Europees Parlement of de Raad het 
voorstel tot overschrijving wijzigt, is 
artikel 31, lid 8, van het Financieel 
Reglement van toepassing.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In het voorstel dat krachtens 
artikel 6 wordt ingediend, waarborgt de 
Commissie dat de legitieme belangen van 
de eindontvangers of begunstigden van 
het programma of fonds die door de 
maatregel worden geraakt volledig 
gewaarborgd worden. De Commissie 
beoordeelt ook de mogelijke gevolgen van 
een verlaging van de Uniefinanciering 
voor de nationale begroting van de 
betrokken lidstaat en houdt daarbij 
rekening met het evenredigheidsbeginsel 
en het non-discriminatiebeginsel.

(Zie de amendementen op de artikelen 3 en 4 van het voorstel)

Motivering

In zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK stelde het Parlement dat de 
eindbegunstigden van de EU-begroting op geen enkele wijze kunnen worden aangesproken op 
overtredingen van de regels waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, dat de begroting van de 
Unie niet het juiste instrument is om op te treden tegen de niet-naleving van artikel 2 VEU en 
dat eventuele financiële gevolgen los van de begrotingsuitvoering door de lidstaat moeten 
worden gedragen (zie paragraaf 119).

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Dit besluit wordt geacht te zijn 
vastgesteld door de Raad, tenzij deze 
binnen een maand na de goedkeuring 
ervan door de Commissie, bij 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluit om het voorstel te 
verwerpen.

Schrappen

(Zie het amendement op overweging 15 van het voorstel)

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Raad kan met gekwalificeerde 
meerderheid de aanbeveling van de 
Commissie wijzigen en de aldus 
gewijzigde tekst vaststellen als besluit van 
de Raad.

Schrappen

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken lidstaat kan op elk 
moment aan de Commissie bewijs 
voorleggen om aan te tonen dat de 
algemene tekortkoming ten aanzien van de 
rechtsstaat is verholpen of niet meer 
bestaat.

1. De betrokken lidstaat kan op elk 
moment aan de Commissie bewijs 
voorleggen om aan te tonen dat de 
algemene tekortkoming ten aanzien van de 
rechtsstaat in voldoende mate is verholpen 
of niet meer bestaat.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt de situatie in de 
betrokken lidstaat. Wanneer de algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat op grond waarvan de passende 
maatregelen werden vastgesteld, niet of 
gedeeltelijk niet meer bestaan, dient de 
Commissie bij de Raad een voorstel in 
voor een besluit waarbij deze maatregelen 
geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. 
De procedure van artikel 5, leden 2, 4, 5, 6 
en 7, is van toepassing.

De Commissie beoordeelt de situatie in de 
betrokken lidstaat op verzoek van de 
betrokken lidstaat of op haar eigen 
initiatief. Wanneer de algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat op grond waarvan de 
maatregelen in kwestie werden 
vastgesteld, niet of gedeeltelijk niet meer 
bestaan, neemt de Commissie een besluit 
waarbij deze maatregelen geheel of 
gedeeltelijk worden opgeheven.
Tegelijkertijd dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in om de begrotingsreserve voor 
de vastgestelde maatregelen geheel of 
gedeeltelijk op te heffen. De procedure van
artikel 5, leden 2, 4, 5, 6, 6 bis en 6 ter, is 
van toepassing.

Motivering

De Commissie moet niet alleen op verzoek van de betrokken lidstaat kunnen handelen, maar 
ook op eigen initiatief. Nauwkeuriger formulering.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen

Informatie aan het Europees Parlement

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
maatregelen die krachtens de artikelen 4 
en 5 zijn voorgesteld of vastgesteld.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Verslaglegging

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in over de toepassing van de 
Verordening, en met name over de 
doeltreffendheid van eventuele 
vastgestelde maatregelen.

Het verslag gaat in voorkomend geval 
vergezeld van passende voorstellen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Zij is van toepassing met 
ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.
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