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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van nationale 
rechtsstelsels van cruciaal belang zijn voor het waarborgen van een doeltreffende 
bescherming in rechte van burgers en ondernemingen in burgerlijke, handels- en 
bestuurszaken; overwegende dat het EU-scorebord voor justitie belangrijke gegevens 
inzake deze parameters verstrekt en als vergelijkend informatie-instrument fungeert;

B. overwegende dat de Unie overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie de rechten, vrijheden en beginselen erkent die verankerd zijn in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), dat dezelfde 
juridische waarde heeft als de Verdragen; overwegende dat het Handvest onder het 
toeziend oog van het Hof van Justitie van de Europese Unie door de rechterlijke 
instanties van de lidstaten uitsluitend wordt toegepast als het gaat om de uitvoering van 
Europese wetgeving, maar dat het voor het bevorderen van een gemeenschappelijke 
juridische, justitiële en rechtsstatelijke cultuur van belang is dat de in het Handvest 
verankerde rechten altijd in aanmerking worden genomen, ook bij civiel- en 
bestuursrechtelijke procedures;

1. is van oordeel dat het Uniemechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten 
(DRG) in de eerste plaats ten doel moet hebben bedreigingen van de in artikel 2 VEU 
neergelegde waarden van de Unie te voorkomen en aan te pakken voordat er in een 
lidstaat daadwerkelijke risico’s van inbreuken op die waarden ontstaan die ertoe nopen 
toepassing te geven aan artikel 7 VEU, waarbij het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in de artikelen 4 en 5 VEU, moeten worden 
geëerbiedigd; herinnert eraan dat het niet eerbiedigen van de waarden van de EU 
nadelige gevolgen kan hebben voor het Europees project, in het bijzonder als het gaat 
om de grondrechten van de burgers van de Europese Unie, en zo het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten kan doen afnemen; wijst erop dat de Unie niet over een 
juridisch bindend mechanisme beschikt om regelmatig na te gaan of de lidstaten en de 
instellingen van de Unie de waarden van de Unie in acht nemen; is van mening dat een 
dergelijk mechanisme met name gericht moet zijn op het voorkomen en aanpakken van 
duidelijke gevaren voor ernstige schendingen van deze waarden; is in dit kader van 
oordeel dat bij een toekomstig voorstel voor een interinstitutioneel akkoord inzake een 
Uniepact voor DRG de nadruk moet liggen op preventieve en correctieve elementen; 
wijst erop dat het noodzakelijk is dat bij het opstellen van evaluatiemaatstaven en -
criteria in het kader van het mechanisme voor DRG volledige objectiviteit gewaarborgd 
wordt; 

2. acht het buitengewoon belangrijk dat de periodieke toetsing in het kader van het 
mechanisme voor DRG gebaseerd is op het onlosmakelijke verband tussen democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten, en alle aspecten omvat als beschreven in artikel 7 van 
het voorstel van het Parlement voor een ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende 
een pact van de Europese Unie inzake democratie, de rechtsstaat en grondrechten; 
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verzoekt de Commissie, als hoedster van de Verdragen, om haar jaarlijkse 
verslaggeving over de toepassing van het Handvest verder te onderbouwen door een 
monitoringprocedure in te voeren en een dialoog met de lidstaten te initiëren in het 
kader van het toekomstige mechanisme voor DRF, om te waarborgen dat nationale 
wetgevende en gerechtelijke maatregelen en praktijken met betrekking tot het 
burgerlijk, bestuurs-, handels- en procesrecht in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van het Handvest; 

3. benadrukt dat alle overheidsinstanties in de lidstaten te allen tijde moeten handelen 
binnen de grenzen van de wet en onder toezicht van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke macht, en herinnert eraan dat het rechtszekerheidsbeginsel essentieel is om 
te zorgen voor vertrouwen in de rechtsstelsels en de rechtsstaat; benadrukt dat het recht 
op effectieve rechtsbescherming door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
macht, rechtszekerheid, toegang tot de rechter, het verbod op willekeurige uitoefening 
van de uitvoerende macht en gelijkheid voor de wet de onontbeerlijke hoekstenen van 
de rechtsstaat zijn; benadrukt dat het vereiste dat rechtbanken onafhankelijk zijn van 
belang is voor het waarborgen van het fundamentele recht op een doeltreffende 
bescherming in rechte en op een eerlijk proces, en om te garanderen dat alle uit het recht 
van de Unie voortvloeiende materiële en procedurele rechten beschermd worden; 
benadrukt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht integraal deel uitmaakt 
van de rechterlijke besluitvorming, en een vereiste vormt op basis van het in 
artikel 19 VEU verankerde beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming; herhaalt 
zijn verzoek om vervanging van de bestaande instrumenten die deels monitoring van 
deze kwesties omvatten, zoals het mechanisme voor samenwerking en toetsing voor 
Bulgarije en Roemenië, door een instrument voor diepgaande en geharmoniseerde 
analyse dat op alle lidstaten van toepassing is; 

4. stelt vast dat de recente aanvallen op de rechtsstaat met name bestaan uit pogingen om 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te ondergraven, waarbij in feite de 
juridische, politieke en economische grondslagen van de werking van de Europese Unie 
in twijfel worden getrokken, en uit daarover zijn bezorgdheid; wijst erop dat elke 
nationale rechtbank ook een Europese rechtbank is; verzoekt de Commissie om alle tot 
haar beschikking staande instrumenten in te zetten om pogingen van nationale 
overheden tot ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te 
verijdelen, en het Parlement tijdig op de hoogte te stellen indien zich een dergelijke 
situatie voordoet; wijst op de conclusie van het EU-scorebord voor justitie 2020 waaruit 
blijkt dat burgers inmenging door de overheid of politici als belangrijkste reden zien 
voor het gebrek aan onafhankelijkheid van hun respectieve rechtsstelsels; stelt in dit 
kader dat het beginsel van de scheiding der machten inhoudt dat personen die onderzoek 
doen naar en tuchtprocedures instellen tegen rechters, zonder politieke inmenging 
moeten worden benoemd en dat rechters die lid zijn van bestaande nationale raden voor 
de rechtspraak door collega-rechters moeten worden voorgedragen, geselecteerd of 
gekozen; 

5. wijst op het belang van de Verklaring van Sibiu van mei 2019, waarin de Europese 
leiders zich er unaniem toe hebben verbonden onze manier van leven, de democratie en 
de rechtsstaat in de Europese Unie te zullen blijven beschermen; verzoekt de 
Commissie, de Europese Raad en de Raad in dit verband om prioriteit te verlenen aan 
maatregelen op dit gebied, met name in het licht van de COVID-19-crisis, die in diverse 
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lidstaten heeft geleid tot autocratische en illiberale ontwikkelingen; 

6. 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;

7. benadrukt dat de Europese Unie tot taak heeft na te gaan of de werking van haar 
instellingen voldoet aan de beginselen van de democratie en de rechtsstaat;

8. benadrukt dat scholing van beoefenaren van juridische beroepen van belang is voor een 
goede tenuitvoerlegging en toepassing van het recht van de Unie en daarmee ook voor 
de versterking van de gemeenschappelijke Europese rechtscultuur, die gekenmerkt 
wordt door de beginselen van wederzijds vertrouwen en rechtsstatelijkheid; is van 
oordeel dat er voor deze scholing voldoende financiële middelen beschikbaar moeten 
worden gesteld en dat in de strategie voor de Europese justitiële opleiding voor de 
komende periode meer aandacht moet worden besteed aan en meer middelen moeten 
worden uitgetrokken voor de toegang tot de rechter, de bevordering van de rechtsstaat 
en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en dat deze strategie ook betrekking 
moet hebben op scholing op het gebied van vaardigheden en niet-juridische 
onderwerpen, zodat rechters beter in staat zijn om ongepaste druk te weerstaan; wijst er 
in het bijzonder op dat binnen het komende meerjarig financieel kader moet worden 
voorzien in passende financiering voor de sectorale programma’s “Justitie” en “Rechten 
en waarden”, aangezien die programma’s erop gericht zijn de ontwikkeling te 
bevorderen en te verzekeren van een gemeenschappelijke Europese cultuur van 
rechtsstelsels, rechtsstatelijkheid en EU-waarden; verzoekt de Commissie om 
gemeenschappelijke normen voor justitiële opleidingen te ontwikkelen en institutionele 
samenwerking op het gebied van justitiële opleidingen in de Unie te bevorderen; 
verzoekt de Commissie voorts om haar bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te intensiveren door op het 
Handvest gerichte opleidingsmodules voor nationale rechters en beoefenaren van 
juridische beroepen te bevorderen en financieren; 

9. is ingenomen met het feit dat de Europese netwerken tot nu toe een essentiële rol 
hebben gespeeld in het bevorderen van uitwisselingen van ideeën en goede praktijken 
binnen het rechtsstelsel van de Unie; verzoekt de Commissie om verdere maatregelen 
ter ondersteuning van deze netwerken, zoals het Europees Netwerk voor justitiële 
opleiding, vast te stellen, zodat deze netwerken zich kunnen concentreren op projecten 
ter bevordering van de rechtsstaat, met name in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk 
staat; 

10. veroordeelt elke vorm van beïnvloeding, intimidatie, druk en/of fysiek of verbaal 
geweld jegens rechters en openbare aanklagers, in het bijzonder in hun persoonlijke 
levenssfeer, bij hen thuis of jegens hun gezin; is van mening dat magistraten en 
advocaten hun beroep moeten kunnen uitoefenen zonder dat overheidsinstanties of -
functionarissen hun legitimiteit, capaciteiten of onafhankelijkheid in twijfel trekken;

11. stelt vast dat er tussen de lidstaten nog altijd grote verschillen bestaan wat betreft het 
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niveau van participatie aan opleidingen en soorten juridische beroepen; verzoekt de 
Commissie om de redenen voor deze verschillen te onderzoeken en hier in het kader 
van de nieuwe strategie voor de Europese justitiële opleiding iets aan te doen en tevens 
de gevolgen van deze verschillen voor de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van 
de rechterlijke macht in de verschillende lidstaten te beoordelen;

12. wijst erop dat door justitiële opleiding de dialoog tussen nationale rechtbanken en het 
Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden verbeterd, met name door middel 
van het indienen van verzoeken om een prejudiciële beslissing en de interactie tussen de 
beginselen van subsidiariteit en het primaat van het recht van de Unie, zoals verankerd 
in artikel 5 VEU; brengt in herinnering dat prejudiciële beslissingen verduidelijken op 
welke wijze het recht van de Europese Unie moet worden toegepast; is van oordeel dat 
een beroep op deze procedure een uniforme uitlegging en uitvoering van de Europese 
wetgeving mogelijk maakt; spoort de Commissie en de lidstaten aan om de dialoog 
tussen rechtbanken en beoefenaren van juridische beroepen verder te bevorderen en te 
vergemakkelijken door regelmatige uitwisseling van informatie en beste praktijken te 
stimuleren, om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte 
op basis van democratie, de rechtsstaat en grondrechten; benadrukt de noodzaak van 
nauwere samenwerking tussen de organen die verantwoordelijk zijn voor het 
grondwettelijk toezicht; verzoekt de Commissie om maatregelen vast te stellen ter 
bevordering en ondersteuning van de projecten van de Conferentie van de Europese 
Constitutionele Hoven; 

13. wijst op de conclusie van het EU-scorebord voor justitie 2020 dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan met betrekking tot het aantal aanhangige 
rechtszaken en dat de achterstanden in een aantal lidstaten zijn opgelopen; stelt vast dat 
de bescherming van de rechtsstaat afhankelijk is van de efficiëntie van rechtsstelsels en 
dat er wat betreft rechtsbedeling betreft geen sprake mag zijn van een Unie met twee 
snelheden;

14. wijst erop dat het EU-scorebord voor justitie dat een vergelijkend overzicht biedt van de 
rechtsstelsels in de verschillende lidstaten en het jaarlijks monitoringverslag betreffende 
de waarden van de Unie, waarin de concrete situatie per land diepgaand en gedetailleerd 
in kaart wordt gebracht, een aanvulling op elkaar moeten vormen; 

15. wijst op de conclusie van het EU-scorebord voor justitie 2020 dat niet in alle lidstaten 
opleidingen worden aangeboden op het gebied van ICT-vaardigheden, bedoeld om 
juridische beroepsbeoefenaren vertrouwd te maken met digitalisering en om de toegang 
tot de rechter door middel van nieuwe technologieën te vergemakkelijken, of 
opleidingen voor rechters op het gebied van rechtbankbeheer en rechtsethiek, en dat in 
de meeste landen slechts een klein aantal rechters op deze gebieden geschoold wordt; 
verzoekt de Commissie in dit kader om in de nieuwe strategie voor de Europese 
justitiële opleiding aandacht te besteden aan trainingen op het gebied van ICT; verzoekt 
de Commissie voorts om een snellere digitalisering op alle niveaus van de rechtsstelsels 
van de lidstaten te bevorderen, alsmede het gebruik van kunstmatige intelligentie om de 
toegang tot de rechter te verbeteren, en om standaardisering en vereenvoudiging van 
ICT-instrumenten te steunen; verzoekt de Commissie om een evaluatie uit te voeren van 
de ICT-instrumenten en andere middelen die de lidstaten hun rechters en burgers bieden 
om procedures sneller te laten verlopen en de toegang tot de rechter te 
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vergemakkelijken, met inbegrip van instrumenten om gerechtelijke procedures online te 
volgen, met speciale aandacht voor de instrumenten en middelen ten behoeve van 
burgers met een handicap of burgers die tot een kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten; wijst in dit kader voorts op de conclusie van het EU-
scorebord voor justitie 2020 dat het nog steeds niet in alle lidstaten mogelijk is om 
landelijke gegevens over alle rechtsgebieden te verzamelen, en herinnert eraan dat 
toegang tot dergelijke gegevens waardevolle en noodzakelijke inzichten verschaft voor 
evaluaties; 

16. verzoekt de Commissie in het bijzonder te onderzoeken of de lidstaten regelingen 
hebben voor juridische bijstand, of daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld, of de geboden bijstand van goede kwaliteit en betaalbaar is en of 
juridische procedures snel genoeg verlopen en voldoende transparant zijn, en tevens of 
er momenteel belemmeringen zijn waardoor burgers zonder middelen in de praktijk 
geen toegang hebben tot de rechter; vraagt de Commissie voorts zich te verdiepen in de 
mogelijkheden die er zijn om griffierechten vergoed te krijgen, omdat dergelijke kosten 
ook een belemmering kunnen vormen voor de toegang tot de rechter; wijst op de 
conclusie van het EU-scorebord voor justitie 2020 dat de beschikbaarheid van 
rechtsbijstand in sommige lidstaten de afgelopen jaren is afgenomen; benadrukt dat de 
beschikbaarheid van rechtsbijstand en de hoogte van griffierechten van grote invloed 
kunnen zijn op de toegang tot de rechter en een ontmoedigend effect kunnen hebben op 
mensen die in armoede leven; 

17. merkt op dat in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
het recht op behoorlijk Europees bestuur erkend wordt; merkt op dat burgers ten 
gevolge van de uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie steeds vaker te maken 
krijgen met de instellingen, organen en instanties van de Unie, maar dat daarbij hun 
procedurele rechten niet altijd op passende wijze worden beschermd; stelt vast dat de 
huidige voorschriften en beginselen inzake behoorlijk bestuur in een groot aantal 
verschillende bronnen te vinden zijn; benadrukt dat het in een Unie die de beginselen 
van de rechtsstaat eerbiedigt, van belang is te waarborgen dat de procedurele rechten en 
verplichtingen altijd passend gedefinieerd en ontwikkeld zijn en worden nageleefd; 
herinnert aan zijn resoluties van 15 januari 2013 en 9 juni 2016 over een open, 
doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat; is van mening dat de Unie 
een voorbeeldrol moet vervullen en voorschriften voor administratieve procedures moet 
vaststellen, en verzoekt de Commissie in dit kader nogmaals een voorstel voor een 
verordening inzake administratieve procedures voor de Europese Unie in te dienen; 

18. verzoekt de Commissie om in kaart te brengen hoe in de lidstaten procedures voor 
collectieve actie worden toegepast en hoe zij de doeltreffendheid en toegankelijkheid 
van de rechtssystemen helpen verbeteren, met name wat betreft de efficiëntie van de 
procedures en de daarmee gemoeide kosten;

19. veroordeelt gevallen van misbruik van gerechtelijke procedures ten nadele van de 
waarden en rechten die door rechtsstelsels beschermd dienen te worden; spoort de 
Commissie aan om aandacht te besteden aan gevallen in sommige lidstaten waarin 
gerechtelijke procedures en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de 
verweerder worden gebruikt voor doeleinden die indruisen tegen het beginsel van de 
rechtsstatelijke cultuur, zoals het bestaan van vrije en gediversifieerde media en 
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onafhankelijke academici, onderzoekers, vakbonden, mensenrechtenverdedigers en 
maatschappelijke organisaties; verzoekt de Commissie voorts om overeenkomstig haar 
bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen alle maatregelen te nemen die nodig zijn 
om een einde te maken aan dergelijke praktijken, en te waarborgen dat degenen die het 
mogelijk maken dat dergelijke praktijken zich voordoen ter verantwoording worden 
geroepen; 

20. wijst erop dat klokkenluiders in het kader van de bescherming van de rechtsstaat in de 
Unie en de lidstaten een belangrijke rol spelen; verzoekt de Commissie om de omzetting 
en toepassing van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het 
Unierecht melden1 nauwlettend te volgen;

21. is van oordeel dat het nog altijd bestaande gebrek aan genderevenwicht aangepakt moet 
worden en dat bevordering van de diversiteit, waaronder etnische en culturele 
diversiteit, wat betreft de samenstelling en structuren van de rechtsstelsels van de 
lidstaten noodzakelijk is om de kwaliteit, onpartijdigheid, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid van die stelsels te verbeteren; wijst op de conclusie van het 
EU-scorebord voor justitie 2020 dat in de meeste lidstaten het aandeel vrouwelijke 
rechters dat werkzaam is bij de hoogste rechterlijke instanties nog steeds minder dan 
vijftig procent bedraagt. 

1 PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17.
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