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Amendement 23
Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2233(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. veroordeelt met klem de 
inspanningen van de regering in sommige 
lidstaten om de scheiding der machten en 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht te verzwakken; is met name ernstig 
bezorgd over de besluiten die het primaat 
van het Europees recht op de helling zetten 
en verzoekt de Commissie alle beschikbare 
middelen in te zetten om actie tegen deze 
aanval te ondernemen;

44. veroordeelt met klem de 
inspanningen van de regering in sommige 
lidstaten om de scheiding der machten en 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en de staande magistratuur te 
verzwakken; is met name ernstig bezorgd 
over de besluiten die het primaat van het 
Europees recht op de helling zetten en 
verzoekt de Commissie alle beschikbare 
middelen in te zetten om actie tegen deze 
aanval te ondernemen;

Or. en
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Amendement 24
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2233(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. roept de Commissie en de Raad op 
ten volle gebruik te maken van alle 
instrumenten waarover zij beschikken om 
risico’s in verband met ernstige 
schendingen van de rechtsstaat aan te 
pakken en vorderingen te maken met de 
lopende procedures uit hoofde van artikel 
7; wijst erop dat het ondoeltreffende 
optreden van de EU om de grondrechten 
te beschermen het gehele EU-recht en de 
daarop gebaseerde rechten van de burgers 
in gevaar brengt en de geloofwaardigheid 
van de EU aantast;

47. roept de Commissie en de Raad op 
de procedures uit hoofde van artikel 7 niet 
als politiek instrument tegen lidstaten te 
gebruiken;

Or. en


