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19.10.2016 A8-0283/3 

Amendement  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat verbetering van 

de doeltreffendheid van de 

rechtspraakstelsels in de lidstaten een 

belangrijk aspect is van de rechtsstaat en 

essentieel is om gelijke behandeling te 

waarborgen, onrechtmatig 

overheidsoptreden te straffen en willekeur 

te voorkomen, en door de Commissie een 

belangrijk onderdeel wordt genoemd voor 

structurele hervormingen in het kader van 

het Europees Semester, de jaarlijkse 

cyclus voor de coördinatie van 

economisch beleid op het niveau van de 

Unie; overwegende dat onafhankelijke 

juridische beroepsuitoefening een van de 

hoekstenen vormt van een vrije en 

democratische samenleving; 

N. overwegende dat verbetering van 

de doeltreffendheid van de 

rechtspraakstelsels in de lidstaten een 

belangrijk aspect is van de rechtsstaat en 

essentieel is om gelijke behandeling te 

waarborgen, onrechtmatig 

overheidsoptreden te straffen en willekeur 

te voorkomen; overwegende dat 

onafhankelijke juridische 

beroepsuitoefening een van de hoekstenen 

vormt van een vrije en democratische 

samenleving; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Amendement  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. beveelt aan om, totdat een 

eventuele Verdragswijziging plaatsvindt, 
een omvattend EU-mechanisme voor 

democratie, de rechtsstaat en grondrechten 

tot stand te brengen, waarbij alle relevante 

belanghebbenden worden betrokken, en 

verzoekt de Commissie daarom uiterlijk in 

september 2017 op basis van artikel 295 

VWEU een voorstel in te dienen voor 

sluiting van een EU-Pact voor democratie, 

de rechtsstaat en grondrechten (EU-Pact 

voor DRG), in de vorm van een 

interinstitutioneel akkoord met bepalingen 

ter bevordering van de samenwerking 

tussen de instellingen van de Unie en de 

lidstaten in het kader van artikel 7 VEU, 

waarin bestaande mechanismen worden 

geïntegreerd, op elkaar worden afgestemd 

en worden aangevuld, in overeenstemming 

met de gedetailleerde aanbevelingen in de 

bijlage en waarin de instellingen en 

organen van de Unie de mogelijkheid 

wordt geboden om zich desgewenst bij het 

EU-Pact voor DRG aan te sluiten; 

1. beveelt aan om een omvattend EU-

mechanisme voor democratie, de 

rechtsstaat en grondrechten tot stand te 

brengen, waarbij alle relevante 

belanghebbenden worden betrokken, en 

verzoekt de Commissie daarom uiterlijk in 

september 2017 op basis van artikel 295 

VWEU een voorstel in te dienen voor 

sluiting van een EU-Pact voor democratie, 

de rechtsstaat en grondrechten (EU-Pact 

voor DRG), in de vorm van een 

interinstitutioneel akkoord met bepalingen 

ter bevordering van de samenwerking 

tussen de instellingen van de Unie en de 

lidstaten, waarin bestaande mechanismen 

worden geïntegreerd, op elkaar worden 

afgestemd en worden aangevuld, in 

overeenstemming met de gedetailleerde 

aanbevelingen in de bijlage; pleit voor 

instelling van een specifiek bindend 

mechanisme om het EU-Pact voor DRG 

tot alle instellingen en organen van de 

Unie uit te breiden. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Amendement  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. acht het met name raadzaam dat het 

EU-Pact voor DRG preventieve en 

correctieve elementen bevat, die gelijkelijk 

op alle lidstaten en op de drie belangrijkste 

instellingen van de Unie van toepassing 

zijn, waarbij de beginselen van 

subsidiariteit, noodzakelijkheid en 

evenredigheid geëerbiedigd worden; 

3. acht het met name raadzaam dat het 

EU-Pact voor DRG preventieve en 

correctieve elementen bevat, die gelijkelijk 

op alle lidstaten en op de instellingen van 

de Unie van toepassing zijn, waarbij de 

beginselen van subsidiariteit, 

noodzakelijkheid en evenredigheid 

geëerbiedigd worden; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Amendement  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. geeft uiting aan zijn diepe 

bezorgdheid over het gebrek aan 

transparantie en democratische 

controleerbaarheid met betrekking tot de 

Eurogroep; beveelt aan dat het EU-Pact 

voor DRG ook van toepassing is op de 

Eurogroep; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Amendement  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. herinnert eraan dat de financiële, 

economische en sociale crisis en de 

maatregelen die zijn genomen ter 

bestrijding van de crisis grote gevolgen 

hebben gehad voor grote delen van de 

bevolking; benadrukt dat sociale rechten 

grondrechten zijn, zoals erkend door 

internationale verdragen, het EHRM, het 

Handvest en het Europees Sociaal 

Handvest; roept de Commissie dan ook op 

om in haar voorstel voor een EU-Pact 

voor DRG naar behoren rekening te 

houden met sociale rechten en te voldoen 

aan de uit hoofde van artikel 3 VEU en 

artikel 9 VWEU op haar rustende 

verplichting om in alle Europese 

initiatieven sociale doelstellingen te 

integreren; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Amendement  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

2015/2254(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 – streepje 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - artikel 269 VWEU wordt aldus 

gewijzigd dat het Hof van Justitie de 

bevoegdheid krijgt om te toetsen of 

krachtens artikel 7 VEU vastgestelde 

besluiten volledig rechtmatig zijn; 

Or. en 

 


