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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000013/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Pavel 

Telička 
namens de ALDE-Fractie 

Betreft: Het EU-kader voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

In artikel 2 VEU wordt de rechtsstaat aangemerkt als een van de waarden waarop de Unie berust, 
naast eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, en eerbiediging van de 
mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Binnen de EU 
blijkt dat deze waarden en beginselen niet doeltreffend worden gehandhaafd en dat de grondrechten 
niet in alle lidstaten gelijk worden beschermd. 

De EU heeft als aanvulling op artikel 7 VEU behoefte aan een doeltreffend en bindend instrument om 
te kunnen reageren op situaties waarin artikel 2 VEU niet door de lidstaten in acht wordt genomen. 
Het Parlement heeft al meerdere malen op een dergelijk mechanisme aangedrongen, met name in 
zijn resolutie van 27 februari 2014 over de grondrechten in de Europese Unie. Op 11 maart 2014 heeft 
de Commissie een mededeling doen uitgaan met een voorstel voor een kader om de rechtsstaat te 
beschermen. Op 16 december 2014 heeft de Raad besloten een jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat 
op gang te brengen, maar hiermee wordt niet voorzien in de behoefte aan een doeltreffend 
mechanisme voor een geregelde beoordeling van de eerbiediging van de fundamentele waarden van 
de EU door de lidstaten.  

Op welke grondslag en op grond van welke indicatoren beoordeelt de Commissie momenteel de 
situatie van de mensenrechten, de rechtsstaat en de grondrechten in de EU, met het oog op een 
doeltreffende reactie op eventuele schendingen door de lidstaten van hun verplichtingen uit hoofde 
van de Verdragen? Is de Commissie bereid het huidige scorebord voor justitie uit te breiden met een 
reeks indicatoren voor de beoordeling van de situatie van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de EU? 

Kan de Commissie verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging en werking van haar in maart 2014 
gepresenteerde kader voor de bescherming van de rechtsstaat? Overweegt zij een voorstel in te 
dienen voor een bindend instrument om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in de EU 
doeltreffend te beoordelen en handhaven? 

Hoe denkt de Commissie dat de Raad kan bijdragen aan de ontwikkeling van een doeltreffend 
mechanisme om de eerbiediging van de fundamentele waarden van de EU in de lidstaten te 
waarborgen, overeenkomstig de verklaring van de Raad van 2013 dat de eerbiediging van de 
rechtsstaat een randvoorwaarde vormt voor de bescherming van de grondrechten? 
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