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Amendement 1
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat de EU-
architectuur op het gebied van de 
rechtsstaat, democratie en grondrechten 
zich sinds de oprichting van de Europese 
Gemeenschap (EG) voortdurend heeft 
ontwikkeld en dat deze, nadat zij door het 
Hof van Justitie in de EG werd 
geïntroduceerd, steeds verder is verankerd 
en versterkt in de Europese Akte, het 
Verdrag van Maastricht, het Verdrag van 
Amsterdam, het Verdrag van Nice en het 
Verdrag van Lissabon, en dat op dit 
moment de eerbied voor de rechtsstaat, 
democratie en grondrechten erkend 
worden als fundamentele waarden van de 
Unie; is van mening dat dit proces verder 
moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 2
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat de Unie in 
haar toetredingscriteria heeft vastgelegd 
dat het lidmaatschap vereist dat de 
kandidaat-lidstaat is gekomen tot stabiele 
instellingen die de democratie, de 
rechtsorde, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden garanderen; wijst er echter 
op dat de EU geen doeltreffende 
instrumenten heeft om deze criteria te 
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handhaven zodra een land lid is geworden 
van de EU;

Or. en

Amendement 3
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten, 
alsook in de EU zelf substantieel is 
verslechterd; herinnert met name aan het 
belang van de handhaving van de 
rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming tegen inbreuken, 
ongeacht of deze door de lidstaten, EU-
instellingen, particuliere partijen of 
andere vertegenwoordigers van de staat 
worden begaan; herinnert eraan dat de 
bescherming van de rechtsstaat binnen de 
werkingssfeer van het Unierecht een 
kernwaarde van de Europese Unie als 
internationale rechtsgemeenschap is;

Or. en

Amendement 4
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten in een 
aantal lidstaten substantieel is 

1. benadrukt het belang van de 
handhaving van de rechtsstaat en de 
verplichting van de lidstaten om te zorgen 
voor effectieve juridische bescherming, een 
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verslechterd; herinnert met name aan het 
belang van de handhaving van de 
rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

kernwaarde van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

Or. en

Amendement 5
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in de Europese Unie 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van 
alle lidstaten om in gelijke mate te zorgen 
voor effectieve juridische bescherming, 
alsook aan de verplichting van de 
instellingen van de Europese Unie om de 
rechtsstaat te eerbiedigen, onverminderd 
de artikelen 4 en 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, die kernwaarden van de 
Europese Unie als rechtsgemeenschap zijn;

Or. en

Amendement 6
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van 
de lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; merkt op dat 
de COVID-19-pandemie is gebruikt om 
rechten en fundamentele vrijheden van 
burgers te beperken die in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie verankerd zijn, onder meer door 
ongerechtvaardigde censuur, het 
aanwakkeren van discriminatie, 
desinformatie en haatzaaiende 
uitlatingen; herinnert met name aan het 
belang van de bevordering en verdediging 
van de rechtsstaat als basisvoorwaarde 
voor een solide democratisch systeem, 
voor de bescherming van de grondrechten 
en de waarden van de Unie, alsook voor 
de handhaving van de uit de EU-
verdragen voortvloeiende rechten en 
verplichtingen;

Or. en

Amendement 7
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; vraagt om 
vaststelling van een EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, 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, waaronder een breder scala 
aan grondrechten, naar behoren worden 
beoordeeld; herinnert aan het belang van 
de handhaving van de rechtsstaat en de 
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verplichting van de lidstaten om te zorgen 
voor effectieve juridische bescherming, een 
kernwaarde van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

Or. en

Amendement 8
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; is ervan 
overtuigd dat er behoefte is aan een 
monitoringmechanisme voor alle waarden 
voorzien in artikel 2 VEU en onderstreept 
dat mensenrechten en democratie 
gemeenschappelijke waarden zijn die de 
grondslag van de Europese Unie vormen; 
herinnert met name aan het belang van de 
handhaving van de rechtsstaat en de 
verplichting van de lidstaten om te zorgen 
voor effectieve juridische bescherming, een 
kernwaarde van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

Or. en

Amendement 9
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
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substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat, democratie en 
grondrechten en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

Or. en

Amendement 10
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd; herinnert met 
name aan het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat en de verplichting van de 
lidstaten om te zorgen voor effectieve 
juridische bescherming, een kernwaarde 
van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

1. is van mening dat de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de democratie 
en de grondrechten in een aantal lidstaten 
substantieel is verslechterd, wat zeer 
betreurenswaardig is; onderstreept dat de 
Unie is gebaseerd op een reeks 
gemeenschappelijke beginselen, zoals 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, zoals verankerd in artikel 2 
VEU; herinnert met name aan het belang 
van de handhaving van de rechtsstaat en de 
verplichting van de lidstaten om te zorgen 
voor effectieve juridische bescherming, een 
kernwaarde van de Europese Unie als 
rechtsgemeenschap;

Or. en

Amendement 11
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. wijst erop dat de EU nog steeds 
niet over doeltreffende mechanismen 
beschikt om stelselmatige dreigingen voor 
de rechtsstaat en de democratie in de 
lidstaten te monitoren, te voorkomen en te 
doen ophouden; is in dit verband 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over verdere versterking van 
de rechtsstaat binnen de Unie en de acties 
die daarin uiteen worden gezet; verzoekt 
de Commissie om het voorgestelde kader 
voor de rechtsstaat onverwijld toe te 
passen; acht het noodzakelijk om te 
voorzien in doeltreffende, afschrikkende 
en evenredige sancties;

Or. en

Amendement 12
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat het tegenstrijdig is 
dat toekomstige lidstaten weliswaar 
voorafgaand aan toetreding worden 
beoordeeld op hun naleving van deze 
waarden, maar dat er geen vergelijkbare 
methode voorhanden is om de 
eerbiediging van deze fundamentele 
beginselen te toetsen nadat zij tot de 
Europese Unie zijn toegetreden;

Or. en

Amendement 13
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat de toetreding 
van de Europese Unie tot het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden een wettelijke verplichting is 
krachtens artikel 6, lid 2, VEU; wijst erop 
dat de toetreding tot het EVRM een 
verdere stap in het proces van Europese 
integratie vormt en de samenhang tussen 
de wijze waarop de Unie en de Raad van 
Europa de grondrechten en fundamentele 
vrijheden binnen de EU beschermen 
verder zal versterken; betreurt het gebrek 
aan vooruitgang dat tot dusver met de 
uitvoering van deze verdragsverplichting 
is geboekt; verzoekt de Commissie om de 
inspanningen voor de naleving van de 
Verdragen op te voeren en de 
onderhandelingen onverwijld af te 
ronden;

Or. en

Amendement 14
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat het gebrek aan 
monitoring-, beoordelings- en 
toezichtmechanismen voor de wettelijke 
grondbeginselen van de EU geen 
probleem zou zijn als de lidstaten deze 
beginselen na toetreding tot de Europese 
Unie zouden eerbiedigen;

Or. en

Amendement 15
Vladimír Bilčík
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. erkent dat de instelling van 
een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten moet worden 
gekoppeld aan versterking van de 
democratische processen in de Unie; 
betreurt dat de eerdere verzoeken tot 
dialoog met bepaalde regeringen slechts 
tot beperkte oplossingen hebben geleid;

Or. en

Amendement 16
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept het belang van 
het ontwerpen van een objectief, 
empirisch onderbouwd mechanisme dat 
de eerbiediging van de democratie, de 
rechtsstaat en de fundamentele vrijheden 
op een eerlijke en onpartijdige manier 
beoordeelt;

Or. en

Amendement 17
Vladimír Bilčík, Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. eist dat het Hof van Justitie 
van de Europese Unie versterkt wordt 
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door een individueel klachtenmechanisme 
voor burgers in te voeren; onderstreept de 
noodzaak om een arbitragemechanisme 
voor constitutionele aangelegenheden vast 
te stellen; stelt voor om dit onderwerp te 
bespreken tijdens de aanstaande 
conferentie over de toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 18
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in 
het kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU, alsook de beginselen van 
bevoegdheidstoedeling en subsidiariteit 
voorzien in artikel 5 VEU in acht nemen, 
en dat zij derhalve samen met de lidstaten 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie en de nationale 
constitutionele waarden overeenkomstig 
de procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 19
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in 
het kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij dit derhalve allen 
zorgvuldig in acht nemen tijdens hun 
optreden en bijdragen tot het verdedigen 
van de waarden van de Unie 
overeenkomstig de procedures die zijn 
vastgelegd in de Verdragen, met 
inachtneming van de artikelen 4 en 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en met uitdrukkelijke naleving van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, terwijl de situatie in alle 
lidstaten gedetailleerd wordt beoordeeld, 
wat mede moet gebeuren op basis van een 
openhartige dialoog tussen de lidstaten en 
de eerbiediging van de in de verdragen 
verankerde beginselen;

Or. en

Amendement 20
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en roept op tot herziening 
van het bestaande mechanisme op basis 
van de bevoegdheidsverdeling tussen de 
drie instellingen als voorzien in de 
Verdragen, terwijl de situatie in alle 
lidstaten gedetailleerd wordt beoordeeld, 
waarbij de relevante maatregelen worden 
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vastgesteld die moeten worden getroffen;

Or. en

Amendement 21
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst die gebaseerd is op een 
gelijk respect voor alle lidstaten, zonder 
politieke vooringenomenheid;

Or. en

Amendement 22
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
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waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

waarden van de Unie overeenkomstig de 
bepalingen die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten wordt 
beschreven in jaarlijkse verslagen die 
gebaseerd zijn op de beoordeling door een 
panel van onafhankelijke deskundigen en 
er preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 23
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen, zonder 
politieke vooringenomenheid, bijdragen 
tot het verdedigen van de waarden van de 
Unie overeenkomstig de procedures die 
zijn vastgelegd in de Verdragen; dringt 
erop aan dat een dergelijke samenwerking 
plaatsvindt in het kader van een 
interinstitutionele overeenkomst en dat de 
bestaande mechanismen worden 
geconsolideerd, terwijl de situatie in alle 
lidstaten gedetailleerd wordt beoordeeld, 
waarbij preventieve en corrigerende 
maatregelen worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 24
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd wordt beoordeeld, waarbij 
preventieve en corrigerende maatregelen 
worden vastgesteld;

2. dringt erop aan dat de Unie-
instellingen loyaal met elkaar 
samenwerken overeenkomstig artikel 13, 
lid 2, VEU en dat zij derhalve allen 
bijdragen tot het verdedigen van de 
waarden van de Unie overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
Verdragen; dringt erop aan dat een 
dergelijke samenwerking plaatsvindt in het 
kader van een interinstitutionele 
overeenkomst en dat de bestaande 
mechanismen worden geconsolideerd, 
terwijl de situatie in alle lidstaten 
gedetailleerd op onafhankelijk wijze wordt 
beoordeeld, waarbij preventieve en 
corrigerende maatregelen worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 25
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het beginsel van de 
rechtsstaat niet alleen bindend is voor de 
lidstaten, maar ook voor de instellingen 
van de Europese Unie, zoals onder meer 
wordt verklaard in artikel 263 VWEU en 
de preambule van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
dat rechtszekerheid en toegang tot de 
rechter samen met non-discriminatie en 
gelijkheid voor de wet onmisbare 
hoekstenen van de rechtsstaat zijn;

Or. en
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Amendement 26
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor dat het panel van 
onafhankelijke deskundigen wordt 
gevormd door één deskundige per lidstaat, 
die door het parlement van de betreffende 
lidstaat wordt gekozen uit voormalige 
rechters van het constitutionele hof of het 
hooggerechtshof, naast tien deskundigen 
die voorgedragen worden door 
wetenschappelijke instellingen en 
maatschappelijke en internationale 
organisaties, en die benoemd worden door 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 27
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het op het beginsel 
van de democratie gebaseerde stelsel van 
vereisten met betrekking tot de 
rechtsstaat, oorspronkelijk tot stand is 
gebracht en in de Verdragen is 
opgenomen om de democratische en 
efficiënte werking van de EU-instellingen 
te bevorderen zodat zij in staat zijn hun 
taken te vervullen binnen één enkel 
institutioneel kader;

Or. en
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Amendement 28
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de Europese 
Unie haar taak moet vervullen door na te 
gaan of de werking van haar instellingen 
voldoet aan de beginselen van de 
democratie en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 29
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de drie 3. is van mening dat de drie 
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instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

instellingen, aangezien een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, de 
mogelijkheden zouden moeten 
onderzoeken voor een betere coördinatie 
en samenwerking op dit gebied;

Or. en

Amendement 31
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

3. is van mening dat voor een 
effectieve tenuitvoerlegging 
overeenkomstig artikel 295 VWEU de 
toekomstige interinstitutionele 
overeenkomst betreffende een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten ook 
duidelijke procedures moet bevatten 
betreffende de coördinatie van de 
samenwerking tussen de instellingen op 
dit gebied; verzoekt om instelling van een 
debat over de conclusies van het jaarlijks 
verslag in de Raad en tijdens een 
interparlementaire conferentie, te 
organiseren door het Europees Parlement 
in het kader van de jaarlijkse 
monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 32
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied; merkt echter 
op dat de onnodige creatie van nieuwe 
structuren of overlappingen moet worden 
vermeden en dat het integreren en 
opnemen van bestaande instrumenten de 
voorkeur verdient;

Or. en

Amendement 33
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk adviesorgaan zouden moeten 
oprichten om de onderlinge dialoog op dit 
gebied te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 34
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. is van mening dat de drie 
instellingen, voor een effectieve 
tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 
295, VWEU en hun bevoegdheid om hun 
eigen organisatie te regelen, een 
gezamenlijk orgaan zouden moeten 
oprichten voor de coördinatie van de 
samenwerking op dit gebied;

3. is van mening dat de drie 
instellingen voor een effectieve naleving 
van alle verdragsverplichtingen, daarbij 
inbegrepen de beperkingen van de 
bevoegdheden van de EU, overeenkomstig 
artikel 295 VWEU met elkaar moeten 
blijven samenwerken op basis van 
interinstitutionele overeenkomsten;

Or. en

Amendement 35
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat kritiek 
betreffende vermeende schendingen van 
de rechtsstaat gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, alsook op 
objectief bewijs, en te allen tijde de tekst 
van de EU-verdragen moet respecteren, in 
overeenstemming met de algemeen 
aanvaarde methoden voor 
verdragsinterpretatie, zoals het Verdrag 
van Wenen inzake het verdragenrecht, en 
moet leiden tot effectieve en realistische 
maatregelen;

Or. en

Amendement 36
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
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Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen; 
benadrukt dat indien de Commissie deze 
beginselen niet aanhoudt en dit 
instrument uiteindelijk gebruikt wordt om 
lidstaten te pressen om mee te gaan in de 
politieke agenda van de voornaamste 
Europese politieke partijen, dit instrument 
zijn geloofwaardigheid zal verliezen;

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen; wijst 
op de noodzaak van een 
monitoringsysteem dat de situatie in alle 
lidstaten nauwlettend en zonder politieke 
vooringenomenheid volgt, teneinde 
eventuele problemen zo spoedig mogelijk 
aan te pakken voordat zij escaleren en 
lastiger te beheersen zijn op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 38
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen; 
meent in dit verband dat de beoordeling 
moet worden uitgevoerd door een panel 
van onafhankelijke deskundigen en dat de 
resultaten daarvan openbaar moeten 
worden gemaakt;

Or. en

Amendement 39
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs geleverd door het 
panel van onafhankelijke deskundigen en 
moet leiden tot effectieve en realistische 
maatregelen, zoals inbreukprocedures of 
sancties, waar gepast;

Or. en

Amendement 40
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) in alle fasen gebaseerd moet zijn op 
de beginselen transparantie, 
onpartijdigheid, en gelijkheid tussen de 
lidstaten, alsook op objectief bewijs, moet 
worden beschermd tegen kwaadwillige 
desinformatiestrategieën en moet leiden 
tot effectieve en realistische maatregelen;

Or. en

Amendement 41
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische aanbevelingen 
opgesteld door onafhankelijke 
deskundigen die door de lidstaten worden 
benoemd;

Or. en

Amendement 42
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en meetbare 
indicatoren en criteria, en moet leiden tot 
effectieve en evenredige maatregelen;

Or. en

Amendement 43
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus (Annual Monitoring 
Cycle) gebaseerd moet zijn op de 
beginselen transparantie, onpartijdigheid, 
en gelijkheid tussen de lidstaten, op basis 
van objectief bewijs en moet leiden tot 
effectieve en realistische maatregelen;

4. dringt erop aan dat de monitoring 
van de rechtsstaat gebaseerd moet zijn op 
de beginselen transparantie, 
onpartijdigheid, en gelijkheid tussen alle 
lidstaten, op basis van objectief bewijs en 
moet leiden tot effectieve en realistische 
maatregelen;

Or. en

Amendement 44
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de rechtsstaat 
in het rechtskader van de EU weliswaar 
uitdrukkelijk genoemd wordt als een 
waarde die de EU en de lidstaten gemeen 
hebben (artikel 2 VEU), maar dat de EU-
verdragen geen definitie van dit begrip 
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geven; wijst erop dat de rechtsstaat een 
complex en in veel opzichten vaag begrip 
is en dat invoering van een jaarlijkse-
monitoringcyclus derhalve vereist dat er 
tussen alle lidstaten consensus bestaat 
over de beginselen van de rechtsstaat; is 
van mening dat de rechtsstaat in de meest 
strikte zin een systeem is waarbij wetten 
worden toegepast en gehandhaafd, en dat 
de Commissie een brede definitie zou 
moeten hanteren, uitgaande van de 
beginselen voorzien in de rechtspraak van 
het Europees Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, alsook van de beginselen zoals 
geformuleerd door de Commissie van 
Venetië;

Or. en

Amendement 45
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat bij de monitoring van 
de rechtsstaat de nationale identiteit en de 
constitutionele structuur van de lidstaten 
moet worden geëerbiedigd, zoals 
vastgelegd in de EU-verdragen (artikel 4, 
lid 2, VEU);

Or. en

Amendement 46
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 ter. benadrukt dat de rechtsstaat 
onlosmakelijk verbonden is met de 
eerbiediging van de democratie en de 
grondrechten, zodat deze drie beginselen 
in onderlinge samenhang moeten worden 
gemonitord;

Or. en

Amendement 47
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat 
proces moeten openbaar worden gemaakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-

5. is van mening dat de instellingen, 
overeenkomstig artikel 11 VEU, een open 
dialoog moeten onderhouden met 
representatieve belanghebbenden;
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monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat 
proces moeten openbaar worden gemaakt;

Or. en

Amendement 49
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat 
proces moeten openbaar worden gemaakt;

5. is van mening dat de instellingen 
tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst, 
overeenkomstig artikel 11, VEU, een open 
dialoog moeten onderhouden met de 
lidstaten en internationale gerechten, 
waaronder het Internationale Hof van 
Justitie en de constitutionele hoven van de 
lidstaten, om tot een algemene, breed 
geaccepteerde juridische methodologie 
voor de beoordeling van 
verdragsschendingen te komen;

Or. en

Amendement 50
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 5. is van mening dat de instellingen, 
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zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat 
proces moeten openbaar worden gemaakt;

zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met vertegenwoordigers van 
de lidstaten, evenals met andere relevante 
belanghebbenden, zoals EU-instellingen 
en -organen, internationale organisaties, 
justitiële netwerken en verenigingen, 
ngo’s, de academische wereld en 
denktanks;

Or. en

Amendement 51
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 
moeten openbaar worden gemaakt;

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties tijdens alle 
fasen van de jaarlijkse-monitoringcyclus, 
en hun standpunten en bijdragen tijdens dat 
proces moeten openbaar worden gemaakt; 
stelt voor dat de Europese Ombudsman en 
andere EU-organen waar gepast input 
leveren aan het panel van onafhankelijke 
deskundigen;

Or. en

Amendement 52
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Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 
moeten openbaar worden gemaakt;

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met relevante 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen van de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 
moeten openbaar worden gemaakt en naar 
behoren in aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 53
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 
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moeten openbaar worden gemaakt; moeten worden opgenomen in de 
jaarlijkse verslagen;

Or. en

Amendement 54
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve 
belanghebbenden; de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom zorgen 
voor een verplichte raadpleging van 
maatschappelijke organisaties, en hun 
standpunten en bijdragen tijdens dat proces 
moeten openbaar worden gemaakt;

5. is van mening dat de instellingen, 
zowel tijdens het sluiten van een 
Interinstitutionele Overeenkomst en bij de 
uitvoering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus, overeenkomstig artikel 
11, VEU, een open dialoog moeten 
onderhouden met representatieve en 
onpartijdige belanghebbenden; de 
jaarlijkse-monitoringcyclus moet daarom 
zorgen voor een verplichte en open 
raadpleging van maatschappelijke 
organisaties, en hun standpunten en 
bijdragen tijdens dat proces moeten 
openbaar worden gemaakt;

Or. en

Amendement 55
Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld, Gilles Boyer, Pascal Durand

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 - alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de Raad van Europa een 
essentiële rol speelt bij het monitoren van 
de eerbiediging van grondrechten en de 
rechtsstaat in Europa; dringt daarom aan 
op regelmatige raadpleging van de Raad 
van Europa en met name de Commissie 
van Venetië, en is van mening dat hun 
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beoordelingen moeten worden 
meegenomen in de evaluaties en 
aanbevelingen van het nieuwe 
gezamenlijke monitoringmechanisme;

Or. en

Amendement 56
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat er in het geval van 
Roemenië en Bulgarije als 
overgangsmaatregel een mechanisme 
voor samenwerking en toetsing werd 
opgezet toen zij op 1 januari 2007 tot de 
Europese Unie toetraden om deze twee 
landen te helpen tekortkomingen bij de 
hervorming van het justitiële stelsel en de 
bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad te corrigeren, en 
dat dit mechanisme 13 jaar na toetreding 
nog steeds in beide landen wordt 
toegepast; is van mening dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus, die op alle lidstaten van 
de Europese Unie op gelijke wijze zou 
worden toegepast, het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing moet 
vervangen; is van mening dat de 
ijkpunten die de Europese Commissie 
heeft vastgesteld voor de beoordeling van 
de vooruitgang binnen dat mechanisme 
gebruikt kunnen worden in het kader van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 57
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de 
gelegenheid moeten krijgen hun standpunt 
volledig kenbaar te maken, zonder evenwel 
de efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

6. erkent dat de lidstaten, wanneer er 
informatie wordt verzameld over 
vermeende verdragsschendingen, de 
gelegenheid moeten krijgen hun standpunt 
volledig kenbaar te maken, zonder evenwel 
de efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

Or. en

Amendement 58
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, zonder evenwel de 
efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, zonder evenwel de 
efficiëntie van de procedure te 
belemmeren; is van mening dat alle 
alternatieve mechanismen die op de 
lidstaten worden toegepast, moeten 
worden vervangen door dit enkele 
instrument, dat een transparante en voor 
iedereen aanvaardbare evaluatie mogelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 59
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement



PE655.681v01-00 34/52 AM\1210213NL.docx

NL

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, zonder evenwel de 
efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, zonder evenwel de 
efficiëntie van de procedure te 
belemmeren; onderstreept het belang van 
een actieve en verantwoordelijke 
benadering van de jaarlijkse-
monitoringcyclus door de lidstaten;

Or. en

Amendement 60
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de 
gelegenheid moeten krijgen hun standpunt 
volledig kenbaar te maken, zonder evenwel 
de efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

6. erkent dat lidstaten de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, onder eerbiediging van 
de gelijkheid van alle lidstaten, zonder 
evenwel de efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

Or. en

Amendement 61
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de lidstaten bij de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de gelegenheid 
moeten krijgen hun standpunt volledig 
kenbaar te maken, zonder evenwel de 
efficiëntie van de procedure te 
belemmeren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en
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Amendement 62
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de lidstaten “meester 
van de Verdragen” zijn, dat alle debatten 
over de hervorming van de 
monitoringmechanismen uitsluitend 
moeten worden gevoerd tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
en dat bijgevolg over de monitoring van 
de rechtsstaat met de lidstaten moet 
worden onderhandeld, en is van mening 
dat de procedure van artikel 7 VEU de 
enige krachtens de Verdragen 
beschikbare procedure is om de 
rechtsstaat te waarborgen, zodat er geen 
aanvullend en preventief 
Uniemechanisme door de EU-instellingen 
kan worden voorgesteld; onderstreept dat 
bij toezicht op de rechtsstaat altijd de 
beginselen van objectiviteit, non-
discriminatie en gelijke behandeling 
moeten worden geëerbiedigd en een niet-
partijdige, op feiten gebaseerde 
benadering moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 63
Włodzimierz Cimoszewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat, om een succesvolle 
verdediging van de waarden van de EU te 
waarborgen, er passende financiële steun 
moet worden geboden aan 
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maatschappelijke organisaties die de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten op zowel nationaal als 
regionaal niveau verdedigen, zoals 
voorzien in het voorstel betreffende de 
verordening tot vaststelling van het 
programma Rechten en waarden, alsook 
brede ondersteuning aan personen die 
schendingen van de EU-waarden melden;

Or. en

Amendement 64
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd;

Schrappen

_________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten (COM/2018/324 
final).

Or. en
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Amendement 65
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd;

Schrappen

_________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten (COM/2018/324 
final).

Or. en

Amendement 66
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 

Schrappen
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in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd;
_________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten (COM/2018/324 
final).

Or. en

Amendement 67
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd;

Schrappen

_________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
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rechtsstaat in de lidstaten (COM/2018/324 
final).

Or. en

Amendement 68
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening betreffende 
de bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van algemene rechtsstatelijke 
tekortkomingen in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd;

7. dringt erop aan dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus volledig wordt 
geïntegreerd in de verordening betreffende 
de bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van algemene rechtsstatelijke 
tekortkomingen in de lidstaten1, waarbij 
begrotingsoverschrijvingen gekoppeld 
worden aan de resultaten van het 
monitoringsproces, en de legitieme 
belangen van de eindontvangers en 
begunstigden van Uniemiddelen worden 
beschermd; acht het noodzakelijk dat de 
bovengenoemde verordening voldoende 
duidelijke en meetbare criteria en 
indicatoren bevat om schendingen van de 
rechtsstaat te beoordelen en over te 
kunnen gaan tot het opleggen van 
sancties;

_________________ _________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten (COM/2018/324 final).

1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten (COM/2018/324 final).

Or. en

Amendement 69
László Trócsányi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de Commissie 
zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren 
op de beoordeling die wordt uitgevoerd in 
de context van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de Commissie 
zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren op 
de beoordeling die wordt uitgevoerd in de 
context van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

8. is van mening dat de Commissie 
zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren op 
beoordelingen die gebaseerd zijn op een 
algemeen aanvaarde internationale 
juridische methodologie voor de 
beoordeling van vermeende 
verdragsschendingen, in die gevallen 
waarin de omstandigheden erop wijzen 
dat er waarschijnlijk een 
verdragsschending heeft plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 71
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de Commissie 8. is van mening dat de beoordeling 
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zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren 
op de beoordeling die wordt uitgevoerd in 
de context van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

die wordt uitgevoerd in de context van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus niet-bindende 
aanbevelingen aan de Commissie moet 
bevatten over het besluit om al dan niet 
een inbreukprocedure te starten;

Or. en

Amendement 72
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de Commissie 
zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren op 
de beoordeling die wordt uitgevoerd in de 
context van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. is van mening dat de Commissie 
zich in haar besluit over al dan niet te 
starten inbreukprocedures moet baseren op 
de beoordeling die wordt uitgevoerd in de 
context van de jaarlijkse-monitoringcyclus; 
verzoekt de Commissie om ten volle 
gebruik te maken van haar bevoegdheden 
in dit verband;

Or. en

Amendement 73
László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente 
gevallen van schending van de waarden 
van de Unie moet worden overwogen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 74
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente 
gevallen van schending van de waarden 
van de Unie moet worden overwogen;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente gevallen 
van schending van de waarden van de Unie 
moet worden overwogen;

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente gevallen 
van schending van de waarden van de Unie 
moet worden overwogen indien de EU-
instellingen de beperkingen van hun 
bevoegdheden volgens de EU-verdragen 
niet in acht hebben genomen;

Or. en

Amendement 76
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente 
gevallen van schending van de waarden 
van de Unie moet worden overwogen;

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de democratie, de 
rechtsstaat of grondrechten, een ad-
hocprocedure voor urgente gevallen van 
schending van de waarden van de Unie 
moet worden overwogen;

Or. en

Amendement 77
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente gevallen 
van schending van de waarden van de Unie 
moet worden overwogen;

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente gevallen 
van schending van de waarden van de Unie 
als voorzien in artikel 2 VEU moet worden 
overwogen;

Or. en

Amendement 78
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 

9. dringt erop aan dat indien de 
Europese Raad, ongeacht de jaarlijkse 
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ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente 
gevallen van schending van de waarden 
van de Unie moet worden overwogen;

cyclus, met eenparigheid van stemmen, 
daarbij uitgezonderd de betrokken 
lidstaat, vaststelt dat er sprake is van 
urgente gevallen van schending van de 
waarden van de Unie, er snel een besluit 
moet worden genomen overeenkomstig 
artikel 7 VEU;

Or. en

Amendement 79
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, een 
bijzondere procedure voor urgente 
gevallen van schending van de waarden 
van de Unie moet worden overwogen;

9. dringt erop aan dat, ongeacht de 
jaarlijkse cyclus, bij de beoordeling van de 
ernst van mogelijke consequenties van 
schendingen van de rechtsstaat, de 
democratie of grondrechten, de reguliere 
procedure voorzien in artikel 7 VEU moet 
worden toegepast; 

Or. en

Amendement 80
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden 
van de rechtsstaat, en dat er meer 
aandacht moet worden geschonken aan 
het versterken van het potentieel en de rol 

Schrappen
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van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie ter bescherming van de rechtsstaat; 
is van mening dat het een optie zou 
kunnen zijn om te zorgen voor een 
versnelde procedure in al dergelijke 
gevallen, door stelselmatig gebruik te 
maken van een kort geding;

Or. en

Amendement 81
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden 
van de rechtsstaat, en dat er meer 
aandacht moet worden geschonken aan 
het versterken van het potentieel en de rol 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie ter bescherming van de rechtsstaat; 
is van mening dat het een optie zou 
kunnen zijn om te zorgen voor een 
versnelde procedure in al dergelijke 
gevallen, door stelselmatig gebruik te 
maken van een kort geding;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement
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10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden van 
de rechtsstaat, en dat er meer aandacht 
moet worden geschonken aan het 
versterken van het potentieel en de rol van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
ter bescherming van de rechtsstaat; is van 
mening dat het een optie zou kunnen zijn 
om te zorgen voor een versnelde procedure 
in al dergelijke gevallen, door stelselmatig 
gebruik te maken van een kort geding;

10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden van 
de rechtsstaat, en dat er meer aandacht 
moet worden geschonken aan het 
versterken van het potentieel en de rol van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
ter bescherming van de rechtsstaat; is van 
mening dat het een optie zou kunnen zijn 
om te zorgen voor een versnelde procedure 
in al dergelijke gevallen, door stelselmatig 
gebruik te maken van een kort geding; 
wijst er verder op dat de Unie op grond 
van artikel 6, lid 2, VEU wettelijk 
gehouden is om toe te treden tot het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens; benadrukt opnieuw de noodzaak 
om dit proces snel te voltooien, zodat in 
heel Europa een samenhangend kader 
voor de bescherming van de 
mensenrechten tot stand kan worden 
gebracht, alsook overeenstemming tussen 
het mensenrechtensysteem van de 
Europese Unie en van de Raad van 
Europa;

Or. en

Amendement 83
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden van 
de rechtsstaat, en dat er meer aandacht 

10. benadrukt bovendien dat 
aanzienlijke vertraging bij het doen van 
gerechtelijke uitspraken, met name in 
zaken die verband houden met de 
rechtsstaat, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade door het afglijden van 
de rechtsstaat, en dat er meer aandacht 
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moet worden geschonken aan het 
versterken van het potentieel en de rol van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
ter bescherming van de rechtsstaat; is van 
mening dat het een optie zou kunnen zijn 
om te zorgen voor een versnelde procedure 
in al dergelijke gevallen, door stelselmatig 
gebruik te maken van een kort geding;

moet worden geschonken aan het 
versterken van het potentieel en de rol van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
ter bescherming van de rechtsstaat; is van 
mening dat het een optie zou kunnen zijn 
om te zorgen voor een versnelde procedure 
in al dergelijke gevallen, door stelselmatig 
gebruik te maken van voorlopige 
maatregelen; verzoekt de Commissie om 
stelselmatig te verzoeken om voorlopige 
maatregelen in zaken betreffende de 
schending van de waarden van de Unie en 
om aanvragen in te dienen tot de 
oplegging van geldboetes in geval van 
niet-naleving van de voorlopige 
maatregelen;

Or. en

Amendement 84
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat ieder mechanisme 
onvolledig is zonder positieve prikkels, 
zoals specifieke financiering voor de 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties die zich inzetten voor de 
bevordering van grondrechten, de 
rechtsstaat en democratische beginselen; 
onderstreept het belang van de 
handhaving van het onderdeel 
Uniewaarden van het programma 
Rechten en waarden in het kader van het 
meerjarig financieel kader 2021-2027;

Or. en

Amendement 85
Gwendoline Delbos-Corfield
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. verzoekt de herziening van het 
mandaat van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten aan te grijpen 
om het meer mogelijkheden te bieden om 
de waarden verankerd in artikel 2 VEU te 
verdedigen, door bijvoorbeeld ook op 
eigen initiatief bijstand en deskundig 
advies te verlenen met betrekking tot EU-
wetgevingsvoorstellen, en niet alleen 
wanneer daarom formeel wordt verzocht; 

Or. en

Amendement 86
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband 
moeten worden beschermd; om die reden 
zou, bij een toekomstige 
Verdragswijziging, de effectiviteit van de 
artikel-7-procedure moeten worden 
verhoogd door de unanimiteitsvereiste te 
schrappen en het sanctiemechanisme te 
versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om van onze fouten te leren; 
om die reden zou, bij een toekomstige 
Verdragswijziging, de soevereiniteit en 
onafhankelijkheid van de hoogste 
rechtsorganen van de lidstaten moeten 
worden verbeterd, aangezien zij de 
voornaamste garanten vormen van de 
rechten van burgers en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 87
Gunnar Beck
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband 
moeten worden beschermd; om die reden 
zou, bij een toekomstige 
Verdragswijziging, de effectiviteit van de 
artikel-7-procedure moeten worden 
verhoogd door de unanimiteitsvereiste te 
schrappen en het sanctiemechanisme te 
versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
rechtsorde van de EU in dit verband moet 
worden beschermd tegen overtredingen 
door zowel de instellingen van de Unie als 
de lidstaten; om die reden zou, bij een 
toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door ervoor te 
zorgen dat hierbij algemeen aanvaarde 
internationale onderzoeksnormen in acht 
worden genomen en op de procedure 
toezicht wordt gehouden door rechterlijke 
kamers;

Or. en

Amendement 88
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd, onder inachtneming 
van de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit, zoals gewaarborgd door de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 89
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László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 90
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

11. betreurt dat de artikel-7-procedure 
nooit optimaal zal kunnen worden 
gebruikt, aangezien het vereiste van 
eenparigheid in de Europese Raad – de 
facto – de toepassing ervan verhinderd; 
betreurt in dit verband het gebrek aan 
vooruitgang dat in de Europese Raad is 
geboekt met de huidige artikel-7-
procedure tegen Hongarije en Polen; 
constateert dat de Unie zonder een 
Verdragswijziging nauwelijks in staat zal 
zijn om sancties op te leggen aan lidstaten 
die de rechtsstaat niet eerbiedigen; wijst 
erop dat de conferentie over de toekomst 
van Europa zorgt voor momentum om 
beter te begrijpen dat de waarden van de 
Unie in dit verband moeten worden 
beschermd; benadrukt dat alleen een 
mechanisme dat breed gedragen wordt 
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door de burgers van de Unie en hun de 
gelegenheid biedt een rol te spelen in het 
proces doeltreffend kan zijn; dringt aan 
op een Verdragswijziging om de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure te 
verhogen door de unanimiteitsvereiste te 
schrappen en het sanctiemechanisme te 
versterken;

Or. en

Amendement 91
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat er 
sprake is van een crisis in de 
fundamentele waarden van de Unie en dat 
deze in dit verband moeten worden 
beschermd; stelt voor om de effectiviteit 
van artikel 7 te verhogen door te 
waarborgen dat het Europees Parlement 
deelneemt aan de hoorzittingen van de 
artikel-7-procedure en door, bij een 
toekomstige Verdragswijziging, de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

Or. en

Amendement 92
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement
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11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; om die reden zou, bij 
een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband moeten 
worden beschermd; onderstreept dat de 
conferentie over de toekomst van Europa 
een nieuwe impuls zal geven aan het 
Europees debat over de versterking van de 
Europese democratie; om die reden zou, 
bij een toekomstige Verdragswijziging, de 
effectiviteit van de artikel-7-procedure 
moeten worden verhoogd door de 
unanimiteitsvereiste te schrappen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

Or. en

Amendement 93
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de conferentie over 
de toekomst van Europa zorgt voor 
momentum om beter te begrijpen dat de 
waarden van de Unie in dit verband 
moeten worden beschermd; om die reden 
zou, bij een toekomstige 
Verdragswijziging, de effectiviteit van de 
artikel-7-procedure moeten worden 
verhoogd door de unanimiteitsvereiste te 
schrappen en het sanctiemechanisme te 
versterken;

11. is van mening dat de conferentie 
over de toekomst van Europa een 
gelegenheid biedt om in de Verdragen 
effectievere handhavingsmechanismen 
voor de waarden van de Unie vast te 
leggen, en dat, bij een toekomstige 
Verdragswijziging, de effectiviteit van de 
artikel-7-procedure zou moeten worden 
verhoogd door de unanimiteitsvereiste te 
schrappen en het sanctiemechanisme te 
versterken;

Or. en


