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Amendement 1
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat "menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren" de waarden zijn 
waarop de EU stoelt, zoals bepaald in 
artikel 2 VEU; benadrukt het feit dat er 
geen hiërarchie is van de waarden van de 
Unie en dat de EU moet zorgen voor de 
bescherming van alle, omdat de ene niet 
kan bestaan zonder de andere;

Or. en

Amendement 2
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. meent dat de conclusies en 
adviezen van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten, evenals de 
rechtspraak van het Hof van Justitie een 
goede basis vormen voor de interpretatie 
van artikel 2 VWEU en de reikwijdte van 
de rechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten;

Or. en

Amendement 3
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Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, 
van het Handvest van de grondrechten 
wordt bepaald dat de lidstaten “de rechten 
[eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] 
en (...) de toepassing ervan [bevorderen]”; 
betreurt heit feit dat sommige lidstaten 
volgens het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (FRA) blijkbaar 
onvoldoende inspanningen leveren om de 
bekendheid met de bepalingen van het 
Handvest of de tenuitvoerlegging van deze 
bepalingen te bevorderen;

1. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, 
van het Handvest van de grondrechten 
wordt bepaald dat de lidstaten “de rechten 
[eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] 
en (...) de toepassing ervan [bevorderen]”; 
betreurt heit feit dat sommige lidstaten 
volgens het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (FRA) blijkbaar 
onvoldoende inspanningen leveren om de 
bekendheid met de bepalingen van het 
Handvest of de tenuitvoerlegging van deze 
bepalingen te bevorderen; onderstreept het 
feit dat een betere bevordering van het 
Handvest nodig is om de bepalingen 
ervan effectiever te maken en mogelijk het 
gebruik ervan aan te moedigen door 
nationale wetgevers en magistraten als 
positieve bron van interpretatie, ook in 
gevallen die niet noodzakelijk vallen in 
het toepassingsgebied van de EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, 
van het Handvest van de grondrechten 
wordt bepaald dat de lidstaten “de rechten 
[eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] 
en (...) de toepassing ervan [bevorderen]”; 
betreurt heit feit dat sommige lidstaten 
volgens het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (FRA) blijkbaar 
onvoldoende inspanningen leveren om de 

1. wijst erop dat in artikel 51, lid 1, 
van het Handvest van de grondrechten 
wordt bepaald dat de lidstaten “de rechten 
[eerbiedigen], (...) de beginselen [naleven] 
en (...) de toepassing ervan [bevorderen]”; 
merkt op dat blijkbaar niet alle lidstaten 
even veel inspanningen leveren om de 
bekendheid met de bepalingen van het 
Handvest of de tenuitvoerlegging van deze 
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bekendheid met de bepalingen van het 
Handvest of de tenuitvoerlegging van deze 
bepalingen te bevorderen;

bepalingen te bevorderen;

Or. ro

Amendement 5
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat de Europese Unie 
berust op de waarden van eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat deze waarden zowel 
op het niveau van de Unie als op het 
niveau van de lidstaten volledig worden 
geëerbiedigd, versterkt en bevorderd; 
herinnert eraan dat de mensenrechten 
universeel en ondeelbaar zijn;

Or. ro

Amendement 6
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is erop toe te zien dat het 
Handvest van de grondrechten gedurende 
het hele wetgevingsproces volledig wordt 
nageleefd; herinnert eraan dat een 
doeltreffende en nauwkeurige 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
essentieel is voor de bescherming van de 
waarden van de EU en wijst erop dat de 



PE648.375v01-00 6/24 AM\1199723NL.docx

NL

geloofwaardigheid van de EU als geheel 
afhangt van de bescherming van deze 
waarden; wijst erop dat de nationale 
regeringen ook het publieke bewustzijn 
zullen moeten vergroten om ervoor te 
zorgen dat de EU-burgers volledig op de 
hoogte zijn van hun rechten en weten hoe 
zij kunnen optreden als deze rechten 
worden geschonden;

Or. ro

Amendement 7
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(a) wijst op de behoefte aan meer 
uitwisseling van informatie over de 
ervaringen die zijn opgedaan met en de 
benaderingen die worden gevolgd bij het 
gebruik van het Handvest, tussen 
rechters, verenigingen van advocaten en 
overheidsdiensten in de lidstaten, maar 
ook over de nationale grenzen heen, 
onder meer door in voorkomend geval 
gebruik te maken van de bestaande 
financieringsmogelijkheden, zoals degene 
waarin voorzien is in het programma 
Justitie, en op het feit dat gezorgd moet 
worden voor gerichte 
opleidingsprogramma’s voor beoefenaars 
van juridische beroepen;

Or. it

Amendement 8
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de conclusies en 
adviezen van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten en de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie een goede basis vormen 
voor de interpretatie van artikel 2 VWEU 
en de reikwijdte van de rechten die zijn 
vastgesteld in het Handvest van de 
grondrechten;

Or. ro

Amendement 9
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor de taken van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten te wijzigen om ervoor te 
zorgen dat het Bureau zich kan richten tot 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, als lidstaten het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie of 
het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden niet naleven;

Or. en

Amendement 10
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
erop toe te zien dat het Handvest van de 
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grondrechten in het gehele 
wetgevingsproces ten volle geëerbiedigd 
wordt; vestigt de aandacht op het feit dat 
het belangrijk is in effectbeoordelingen 
een analyse op te nemen van het effect op 
de grondrechten;

Or. en

Amendement 11
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt om aan het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten 
de opdracht te geven halfjaarlijks verslag 
uit te brengen over maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de grondrechten van 
de burgers van de Europese Unie worden 
geëerbiedigd, in gevallen waar deze 
geschonden zijn, overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten; verzoekt 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten om erop te wijzen dat het in 
sommige landen ontbreekt aan nationaal 
beleid om het Handvest te bevorderen en 
de bekendheid ermee te vergroten;

Or. ro

Amendement 12
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het feit dat de 
tenuitvoerlegging van specifieke 
gendereffectbeoordelingen voor elk 
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wetgevingsvoorstel essentieel is voor het 
verwĳderen van ongelijkheden en het 
bevorderen van gendergelijkheid als 
vastgesteld in artikel 8 VWEU;

Or. en

Amendement 13
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt krachtig een snelle hervatting 
van de onderhandelingen over de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, naar aanleiding van 
advies 2/13 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 18 december 20141; 
wijst er nogmaals op dat het belangrijk is 
het toetredingsproces te versnellen, om de 
bescherming van de grondrechten in de 
Unie te versterken en de positie ervan in de 
debatten over de rechtsstaat te versterken, 
en het Parlement voortdurend op de hoogte 
te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 
10, VWEU;

3. steunt krachtig een snelle hervatting 
van de onderhandelingen over de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, naar aanleiding van 
advies 2/13 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 18 december 20141 bis; 
wijst er nogmaals op dat het belangrijk is 
het toetredingsproces te versnellen, om de 
bescherming van de grondrechten in de 
Unie te versterken en de positie ervan in de 
debatten over de rechtsstaat te versterken, 
en het Parlement voortdurend op de hoogte 
te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 
10, VWEU; is tevreden met het feit dat 
voor de volgende maanden al twee 
onderhandelingssessies geprogrammeerd 
zijn met de Raad van Europa1 bis en 
verzoekt de Commissie bij de bevoegde 
commissies van het Parlement verslag uit 
te brengen tijdens de politiek belangrijke 
momenten van de onderhandelingen;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454.

1 bis Brief van commissaris Jourová van 
11.2.2020.

Or. it

Amendement 14
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László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt krachtig een snelle hervatting 
van de onderhandelingen over de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, naar aanleiding van 
advies 2/13 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 18 december 20141; 
wijst er nogmaals op dat het belangrijk is 
het toetredingsproces te versnellen, om de 
bescherming van de grondrechten in de 
Unie te versterken en de positie ervan in de 
debatten over de rechtsstaat te versterken, 
en het Parlement voortdurend op de hoogte 
te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 
10, VWEU;

3. steunt krachtig een snelle hervatting 
van de onderhandelingen over de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, naar aanleiding van 
advies 2/13 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 18 december 20141, 
met inachtneming van de autonomie van 
de rechtsorde van de EU; wijst er 
nogmaals op dat het belangrijk is het 
toetredingsproces te versnellen, om de 
bescherming van de grondrechten in de 
Unie te versterken en de positie ervan in de 
debatten over de rechtsstaat te versterken, 
en het Parlement voortdurend op de hoogte 
te houden, overeenkomstig artikel 218, lid 
10, VWEU;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454. 1 ECLI:EU:C:2014:2454.

Or. en

Amendement 15
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat er andere 
internationale instrumenten bestaan om 
bijkomende waarborgen te bieden met 
betrekking tot de bescherming van de 
grondrechten van burgers en ingezetenen 
van de Unie, zoals het Verdrag van 
Istanboel en het Europees Sociaal 
Handvest; dringt er bij de Raad op aan de 
ratificatie van het Verdrag van Istanboel 
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door de EU af te sluiten en verzoekt de 
Commissie de nodige stappen te 
ondernemen voor de toetreding van de EU 
tot het Europees Sociaal Handvest;

Or. en

Amendement 16
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er nogmaals op dat het 
belangrijk is de mensenrechten en de 
rechten van het kind in alle lidstaten te 
versterken en is van mening dat de 
lidstaten aansprakelijk moeten worden 
gesteld voor alle schendingen van deze 
rechten die op hun grondgebied zijn 
vastgesteld; 

Or. ro

Amendement 17
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat artikel 7 VEU een 
laatste redmiddel voor de bescherming 
van de waarden van de Unie is waarvan 
niet effectief gebruikgemaakt is omdat het 
moeilijk is om een besluit te nemen met 
zulke hoge stemdrempels en in een 
orgaan waarin politieke overwegingen 
een prominente rol spelen;

Or. en
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Amendement 18
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. vraagt de vaststelling van 
een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten op basis van 
zijn eerdere resoluties1bis, zonder dat een 
hiërarchie van waarden wordt gecreëerd 
en waarbij ervoor wordt gezorgd dat niet 
alleen de rechtsstaat, maar ook andere 
waarden van de Unie, inclusief een breder 
scala van grondrechten, naar behoren 
worden beoordeeld;
_________________
1bis 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 (P8_TA(2016)0409). 
Resolutie van het Europees Parlement 
van 14 november 2018 over de noodzaak 
van een omvattend EU-mechanisme voor 
de bescherming van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten 
(P8_TA(2018)0456).

Or. en

Amendement 19
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
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hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze;

hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze; acht het wenselijk om 
te komen tot een gedeelde cultuur van de 
rechtsstaat in de 27 lidstaten en de 
instellingen van de Unie door gebruik te 
maken van gemeenschappelijke definities, 
normen en benchmarks; wijst erop dat het 
beginsel van de rechtsstaat niet alleen van 
toepassing is op de kwaliteit van de 
wetgevingsprocessen, maar ook op de 
feitelijke en niet-discriminerende 
toepassing van reeds bestaande wetgeving.

_________________ _________________
2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

Or. en

Amendement 20
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 
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eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze;

eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze; acht dit soort 
periodieke beoordelingen ook nuttig in het 
licht van het voorstel voor een 
verordening betreffende de aanpak van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat3 bis; verzoekt de 
lidstaten steeds paraat te zijn om de 
rechtsstaat te verdedigen;

_________________ _________________
2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.
3 bis COM(2018)0324 - 2018/0136(COD).

Or. it

Amendement 21
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze;

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om 
democratische manco's, tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat of zaken 
in verband met een schending van de 
grondrechten in afzonderlijke landen aan 
te pakken volgens een ad-hocbenadering en 
dringt aan op de ontwikkeling van criteria 
en regelmatige beoordelingen door 
onafhankelijke deskundigen in het kader 
van het nieuwe EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, op basis waarvan de 
Commissie op coherentere wijze kan 
beslissen of inbreukprocedures moeten 
worden ingeleid;
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_________________ _________________
2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
doet de aanbeveling dat wordt afgestapt 
van de bestaande aanpak om zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen aan te pakken volgens een ad-
hocbenadering en dringt aan op de 
ontwikkeling van criteria en contextuele 
beoordelingen om de lidstaten te helpen 
eventuele vraagstukken in verband met de 
rechtsstaat aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze;

4. onderstreept het feit dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht de 
hoeksteen van de rechtsstaat en van het 
recht op effectieve rechtsbescherming is2; 
beveelt een verandering aan van de 
bestaande ad-hocbenadering van zaken in 
verband met de rechtsstaat in afzonderlijke 
landen en dringt aan op de ontwikkeling 
van criteria en contextuele beoordelingen 
om de lidstaten te helpen eventuele 
vraagstukken in verband met de rechtsstaat 
aan te pakken op geregelde en 
vergelijkende wijze; pleit ervoor dat het 
begrip "rechtsstaat" wordt gedefinieerd 
en dat een manier wordt gevonden om de 
behoorlijke werking ervan te controleren;

_________________ _________________
2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

2 Artikel 19 VEU, artikel 67, lid 4, VWEU 
en artikel 47 van het Handvest.

Or. ro

Amendement 23
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat in het kader van de 5. herhaalt dat in het kader van de 
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komende conferentie over de toekomst van 
Europa een niet-definitieve lijst kan 
worden opgesteld van vooraf vastgestelde 
beleidsprioriteiten, zoals Europese waarden 
en fundamentele rechten en vrijheden3;;

komende conferentie over de toekomst van 
Europa een niet-definitieve lijst kan 
worden opgesteld van vooraf vastgestelde 
beleidsprioriteiten, zoals Europese waarden 
en fundamentele rechten en vrijheden3; is 
tevreden met het feit dat de bescherming 
van Europese waarden en in het bijzonder 
de fundamentele rechten en vrijheden van 
de burgers van de Unie behoort tot de zes 
politieke prioriteiten van de Commissie en 
is opgenomen in de strategische agenda 
van de Europese Raad voor de periode 
2019-2024;

_________________ _________________
3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.

3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.

Or. it

Amendement 24
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat in het kader van de 
komende conferentie over de toekomst van 
Europa een niet-definitieve lijst kan 
worden opgesteld van vooraf vastgestelde 
beleidsprioriteiten, zoals Europese 
waarden en fundamentele rechten en 
vrijheden3;;

5. herhaalt dat in het kader van de 
komende conferentie over de toekomst van 
Europa de vaststelling van nieuwe 
mechanismen voor de bescherming van de 
Europese waarden, met inbegrip van de 
fundamentele rechten en vrijheden, een 
prioriteit moet zijn3;

_________________ _________________
3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.

3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.
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Or. en

Amendement 25
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat in het kader van de 
komende conferentie over de toekomst van 
Europa een niet-definitieve lijst kan 
worden opgesteld van vooraf vastgestelde 
beleidsprioriteiten, zoals Europese 
waarden en fundamentele rechten en 
vrijheden3;;

5. herhaalt dat in het kader van de 
komende conferentie over de toekomst van 
Europa de Europese waarden of de 
fundamentele rechten en vrijheden3 zeker 
een thema zullen zijn dat de burgers, 
zowel mannen als vrouwen, na aan het 
hart ligt;

_________________ _________________
3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.

3 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt van 
het Europees Parlement over de conferentie 
over de toekomst van Europa, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010, 
paragraaf 7.

Or. fr

Amendement 26
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat in artikel 12 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en artikel 11 van 
het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens is bepaald dat 
eenieder beschikt over het recht op vrije 
en vreedzame vergadering; onderstreept 
het feit dat politiegeweld een ernstige 
intimidatie vormt die de toepassing van dit 
recht in gevaar brengt; veroordeelt het 
buitensporig gebruik van geweld door de 
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politie bij vreedzame betogingen in de 
hele Unie; spoort de bevoegde nationale 
autoriteiten ertoe aan om te zorgen voor 
een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt vermoed of wanneer 
beweerd wordt dat hiervan sprake was; 
herinnert eraan dat de ordediensten steeds 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en de naleving 
hierbij van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

Or. fr

Amendement 27
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt dat maatregelen nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat bij de 
besluitvorming over de toekomst van 
Europa rekening wordt gehouden met de 
stem van de EU-burgers en dat een 
waarachtige, open, inclusieve en 
democratische raadpleging moet worden 
gehouden waarmee alle burgers in alle 
regio’s en steden van de Unie worden 
bereikt; wijst erop dat de EU ook na de 
conferentie rechtstreeks met haar burgers 
in gesprek moet blijven, met het oog op de 
totstandbrenging van een permanent 
mechanisme voor dialoog;

Or. ro

Amendement 28
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voor dat de conferentie over 
de toekomst van Europa overweegt het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
bevoegd te verklaren voor alle aspecten 
van het EU-recht, overeenkomstig het 
beginsel van de scheiding der machten; 
wijst erop dat de uitbreiding van de 
rechtsmacht van het Hof ook de 
toetreding van de EU tot het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden zou vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 29
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat de EU 
systematischer gebruik moet maken van 
de specifieke bepalingen in de Verdragen 
die de bescherming van de grondrechten 
kunnen versterken; roept er in dit verband 
toe op zo spoedig mogelijk de bepalingen 
in werking te stellen van artikel 83, lid 1, 
VWEU, om gendergerelateerd geweld op 
te nemen in de catalogus van door de EU 
erkende misdrijven;

Or. en

Amendement 30
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



PE648.375v01-00 20/24 AM\1199723NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie in haar werkprogramma voor 
2020 een nieuwe strategie heeft 
aangekondigd voor de tenuitvoerlegging 
van het Handvest van de grondrechten; 
verwacht dat de aandacht vooral uitgaat 
naar bewustmaking op nationaal niveau;

Or. it

Amendement 31
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat de rechtsstaat in alle 
lidstaten op een doeltreffende en 
samenhangende wijze wordt beschermd 
en dat schendingen van de grondrechten 
worden voorkomen, en onderkent dat de 
rechtsstaat een belangrijke rol speelt bij 
het voorkomen van schendingen van de 
grondrechten; brengt in herinnering dat 
de grondrechten een essentieel onderdeel 
vormen van de EU-waarden en dat in 
artikel 7 VEU een mechanisme is 
opgenomen om te reageren op een 
ernstige en voortdurende schending, of 
het evidente risico van een ernstige 
schending, door een lidstaat van de 
waarden zoals bedoeld in artikel 2 VEU, 
en onderstreept dat artikel 7 op uniforme 
wijze voor alle lidstaten moet gelden om 
een gelijke behandeling te waarborgen;

Or. en

Amendement 32
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, João Ferreira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt aan op een onmiddellijk 
verbod op bepaalde soorten wapens en 
dodelijke apparaten voor het handhaven 
van de openbare orde, zoals 
verdovingsgranaten en apparaten voor het 
afvuren van LBD40-kogels, in 
overeenstemming met de opmerkingen 
van de Raad van Europa en van dit 
Parlement; dringt aan op een algeheel 
verbod op immobiliseringstechnieken die 
gericht zijn op het bemoeilijken van de 
ademhaling; verzoekt de lidstaten geen 
restrictieve wetten goed te keuren met 
betrekking tot de vrijheid van 
vergadering;

Or. fr

Amendement 33
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de EU op aan haar 
Verdragen te hervormen om rechterlijke 
toetsing van de grondrechten door het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
mogelijk te maken, door het Handvest van 
de grondrechten rechtstreeks toepasselijk 
te maken op alle gebieden en in alle 
lidstaten; vraagt dat personen in staat 
worden gesteld om een zaak aanhangig te 
maken tegen een lidstaat wegens 
schending van de grondrechten, als de 
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput;

Or. en
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Amendement 34
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert er echter aan dat 
het grootste obstakel voor de toepassing 
van artikel 7, lid 2, VEU, in geval van een 
ernstige en voortdurende schending van 
de fundamentele waarden van de 
Europese Unie in een lidstaat 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, VEU, het 
vereiste is van eenparigheid van stemmen 
in de Raad;

Or. en

Amendement 35
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. stelt voor dat de conferentie 
van Europa de sanctiemechanismen van 
artikel 7, lid 3, VEU herziet om de 
bescherming van de rechtsstaat en de 
grondrechten beter te waarborgen; 
herinnert eraan dat het voorstel voor een 
verordening inzake de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten1 
het mogelijk zou maken sancties in te 
voeren voor lidstaten waar de schending 
van de rechtsstaat schadelijk is voor de 
correcte uitvoering van de EU-begroting 
en voor de financiële belangen van de 
EU; wijst echter op het feit dat het EU-
Verdrag moet worden gewĳzigd om de 
algemene sanctiemechanismen van artikel 
7, lid 3, te versterken;
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1COM(2018)0324 -2018/0136(COD).

Or. en

Amendement 36
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. dringt erop aan dat de 
eerbiediging van de rechtsstaat wordt 
opgenomen als bindend en afdwingbaar 
criterium in de verdragen betreffende de 
toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU;

Or. en

Amendement 37
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is zich bewust van het feit dat de 
terugtrekking van het VK uit de Europese 
Unie gevolgen zal hebben voor de rechten 
van burgers als bedoeld in het tweede deel 
van het VWEU en titel V van het Handvest 
van de grondrechten; benadrukt het feit dat 
het goed zou zijn indien het Europees 
Parlement en het parlement van het VK 
gezamenlijk toezicht zouden uitoefenen op 
de uitvoering en toepassing van het 
terugtrekkingsakkoord, en zou het 
toejuichen indien hiertoe gezamenlijke 
structuren in het leven zouden worden 
geroepen4.

6. is zich bewust van het feit dat de 
terugtrekking van het VK uit de Europese 
Unie gevolgen zal hebben voor de rechten 
van burgers als bedoeld in het tweede deel 
van het VWEU en titel V van het Handvest 
van de grondrechten; benadrukt het feit dat 
het goed zou zijn indien het Europees 
Parlement en het parlement van het VK 
gezamenlijk toezicht zouden uitoefenen op 
de uitvoering en toepassing van het 
terugtrekkingsakkoord, en zou het 
toejuichen indien hiertoe gezamenlijke 
structuren in het leven zouden worden 
geroepen4; is verheugd over het feit dat de 
Commissie in de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van het 
terugtrekkingsakkoord jaarlijks verslag 
moet uitbrengen bij het Europees 
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Parlement en de Raad over de uitvoering 
en toepassing van het akkoord, met name 
wat deel 2 (rechten van de burgers) 
betreft; pleit ervoor dat de Commissie ook 
na deze termijn verslag over deel 2 van 
het akkoord blijft uitbrengen;

_________________ _________________
4 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de uitvoering van 
en het toezicht op de rechten van de 
burgers in het terugtrekkingsakkoord, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006, 
paragraaf 22.

4 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de uitvoering van 
en het toezicht op de rechten van de 
burgers in het terugtrekkingsakkoord, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006, 
paragraaf 22.

Or. it


