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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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.
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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;

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;

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;

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;

onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:


