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10.1.2019 A8-0469/72 

Amendement  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

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 – 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, 

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; 

(a) "de rechtsstaat" als bedoeld in 

artikel 2 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie omvat de beginselen van 

legaliteit (dat een transparant, 

controleerbaar, democratisch en 

pluralistisch proces voor de vaststelling 

van wetgeving omvat), rechtszekerheid, 

verbod van willekeur van de uitvoerende 

macht, toegang tot de rechter en 

doeltreffende rechterlijke bescherming 

door onafhankelijke en onpartijdige 

rechters, scheiding der machten, non-

discriminatie en gelijkheid voor de wet, 

eerbiediging van de grondrechten zoals 

neergelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en in 

internationale mensenrechtenverdragen; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Amendement  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

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 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Panel van onafhankelijke deskundigen 

 1. Bij het vaststellen van algemene 

tekortkomingen wordt de Commissie 

bijgestaan door een representatief panel 

van onafhankelijke deskundigen (het 

"deskundigenpanel inzake de 

rechtsstaat"), dat de situatie in alle 

lidstaten jaarlijks beoordeelt op basis van 

kwantitatieve en kwalitatieve criteria en 

gegevens, waaronder besluiten van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie en 

het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, verslagen van de Rekenkamer, 

verslagen en adviezen van andere 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie, en de conclusies en aanbevelingen 

van relevante internationale organisaties. 

Deze beoordeling wordt openbaar 

gemaakt. 

 2. Het jaarlijkse debat naar aanleiding 

van de beoordeling van het 

deskundigenpanel inzake de rechtsstaat 

wordt gehouden door het Europees 

Parlement, samen met de nationale 

parlementen. Daartoe wordt een 

gezamenlijke parlementaire werkgroep 

opgericht door de nationale parlementen 

en de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement. De organisatie en 
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het interne reglement van de gezamenlijke 

parlementaire werkgroep wordt 

gezamenlijk vastgesteld door het Europees 

Parlement en de nationale parlementen, 

in overeenstemming met artikel 9 van 

Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 

nationale parlementen in de Europese 

Unie, gehecht aan het VEU en  het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

 3. Het deskundigenpanel inzake de 

rechtsstaat bestaat uit de volgende leden: 

 (a) één door het nationaal parlement 

aangewezen onafhankelijke deskundige 

per lidstaat, die een gekwalificeerde 

rechter van het grondwettelijk hof of de 

hoogste rechterlijke instantie is en die niet 

in actieve dienst is; 

 (b) voorts tien deskundigen die door het 

Europees Parlement met 

tweederdemeerderheid van zijn leden 

worden aangewezen en die gekozen 

worden van een lijst met deskundigen die 

zijn voorgedragen door: 

 i) de vereniging van alle Europese 

academies voor wetenschappen (ALLEA); 

 ii) het Europees netwerk van nationale 

mensenrechteninstituten (ENNHRI); 

 iii) de Raad van Europa (waaronder de 

Commissie van Venetië, de Groep van 

Staten tegen corruptie (GRECO) en de 

commissaris voor de mensenrechten van 

de Raad van Europa); 

 iv) de Europese Commissie voor 

Efficiëntie in Justitie (Cepej) en de Raad 

van de balies van de Europese Unie 

(CCBE); en 

 v) de Verenigde Naties (VN), de 

Organisatie voor Vrede en Veiligheid in 

Europa (OVSE) en de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO). 

 4. Bij het samenstellen van het 

deskundigenpanel inzake de rechtsstaat 
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wordt genderevenwicht gewaarborgd. 

 5. Het deskundigenpanel inzake de 

rechtsstaat kiest uit zijn leden een 

voorzitter. 

 6. Om de werkzaamheden van het 

deskundigenpanel inzake de rechtsstaat te 

ondersteunen, stelt de Commissie het 

deskundigenpanel een secretariaat ter 

beschikking dat het panel in staat stelt 

doeltreffend te functioneren, met name 

door gegevens- en informatiebronnen te 

verzamelen die door het panel beoordeeld 

en onderzocht moeten worden, en door 

administratieve ondersteuning te bieden. 

Or. en 

 


