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Amendement 1
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Overweging 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

 Or. en

Amendement 2
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Overweging 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 3
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU; wijst op het feit 
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 risico’s ten 
aanzien van ernstige inbreuken op deze 
waarden; is in dit kader van mening dat 
bij een eventueel toekomstig voorstel tot 
een interinstitutioneel akkoord voor een 
Uniepact voor DRG, de nadruk op 
preventieve en correctieve aspecten moet 
liggen;

Or. en
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Amendement 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de 
eerste plaats op gericht moet zijn 
bedreigingen van de in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) neergelegde waarden van de Unie 
te voorkomen en aan te pakken voordat er 
in een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. verwerpt het voorstel tot instelling 
van een Uniemechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten; is echter van mening dat in 
het geval een dergelijk mechanisme toch 
wordt ingesteld, dit mechanisme niet moet 
anticiperen of gericht moet zijn op het 
voorkomen van delicten van 
meningsuiting of vermeende bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie, maar 
alleen in werking mag worden gesteld als 
de Commissie op basis van een op 
waarschijnlijkheid berustend vermoeden 
een schending constateert van een van 
deze waarden die ook in de grondwetten 
van alle lidstaten zijn vastgelegd, en dat 
de Commissie in dat geval een met 
redenen omkleed verslag moet indienen 
voordat eventuele maatregelen worden 
getroffen;

Or. en

Amendement 5
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
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neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 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; herinnert eraan dat het 
niet eerbiedigen van de waarden van de 
EU nadelige gevolgen kan hebben voor 
het Europese project als dusdanig, in het 
bijzonder wat de grondrechten van de EU-
burgers betreft, en zo het wederzijdse 
vertrouwen tussen de lidstaten een knauw 
kan geven;

Or. ro

Amendement 6
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU; is van mening 
dat het toezicht op de eerbiediging van de 
rechtsstaat door de lidstaten en de 
bekendmaking van aanbevelingen daartoe 
gebaseerd moeten zijn op het werk van 
een panel van gekwalificeerde, 
onafhankelijke en onpartijdige 
deskundigen;

Or. fr
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Amendement 7
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn in gelijke mate 
in alle lidstaten, alsook in de EU-
instellingen, bedreigingen van de in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) neergelegde 
waarden van de Unie te voorkomen, 
onverminderd artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), en 
met inachtneming van artikel 4 VEU en 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid;

Or. en

Amendement 8
Geoffroy Didier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen, onverminderd artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), en met inachtneming van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid;

Or. en
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Amendement 9
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat of een deel van een lidstaat 
daadwerkelijke risico’s ontstaan die ertoe 
nopen toepassing te geven aan artikel 7 
VEU;

Or. es

Amendement 10
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn maatregelen op 
te zetten om bedreigingen van de in artikel 
2 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) neergelegde waarden van de 
Unie te voorkomen en aan te pakken 
voordat er in een lidstaat daadwerkelijke 
risico’s ontstaan die ertoe nopen toepassing 
te geven aan artikel 7 VEU;

Or. bg
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Amendement 11
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

1. is van oordeel dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten er in de eerste 
plaats op gericht moet zijn bedreigingen 
van alle in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
neergelegde waarden van de Unie te 
voorkomen en aan te pakken voordat er in 
een lidstaat daadwerkelijke risico’s 
ontstaan die ertoe nopen toepassing te 
geven aan artikel 7 VEU;

Or. fr

Amendement 12
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt nogmaals dat de EU 
nog altijd doeltreffendere 
rechtsinstrumenten nodig heeft om 
bedreigingen en schendingen van de in 
artikel 2 VEU en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
vastgelegde gemeenschappelijke waarden, 
beginselen en rechten te voorkomen en 
aan te pakken; herinnert er in dit kader 
aan dat het Europees Parlement reeds een 
ingrijpend voorstel heeft ingediend 
gericht op de totstandbrenging van een 
objectief, onpartijdig, op feiten gebaseerd 
en niet-discriminerend EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en 
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grondrechten;

Or. en

Amendement 13
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie, als 
hoedster van de Verdragen, haar 
jaarlijkse verslaggeving over de 
toepassing van het Handvest verder te 
onderbouwen door een monitoring- en 
dialoogprocedure met de lidstaten in te 
richten in het kader van het toekomstige 
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, teneinde 
erop toe te zien dat de 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;

Or. en

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat verenigingen, 
vakbonden, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, 
mensenrechtenverdedigers en nationale 
mensenrechteninstellingen integraal deel 
moeten uitmaken van het proces voor 
toezicht op de eerbiediging van de 
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rechtsstaat en de vaststelling van 
aanbevelingen door het panel van 
onafhankelijke deskundigen;

Or. fr

Amendement 15
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de volledige 
objectiviteit moet worden gewaarborgd bij 
het opstellen van evaluatiemaatstaven en -
criteria in het kader van het mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, om te voorkomen dat met 
twee maten en gewichten zou worden 
gewerkt of dat het toezicht om louter 
politieke redenen op bepaalde lidstaten 
zou worden toegespitst;

Or. pl

Amendement 16
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het begrip 
rechtsstaat onder meer beginselen omvat 
als legaliteit, rechtszekerheid, het verbod 
van willekeurige uitoefening van de 
uitvoerende macht, doeltreffende 
rechterlijke bescherming door 
onafhankelijke en onpartijdige rechters 
en doeltreffende rechterlijke toetsing, de 
scheiding der machten, en gelijkheid voor 
de wet;
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Or. en

Amendement 17
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over de door de 
Commissie getroffen maatregelen met 
betrekking tot de totstandbrenging van 
een horizontaal monitoringsysteem in de 
vorm van een toetsingsproces voor de 
rechtsstaat, teneinde toezicht te kunnen 
houden op de eerbiediging van de 
rechtsstaat op EU-niveau, maar vraagt de 
Commissie dit voorstel verder uit te 
werken in het kader van 
artikel 295 VWEU, zoals reeds meermaals 
door het Parlement verzocht; is van 
mening dat een dergelijke regeling een 
betere samenwerking tussen de EU-
instellingen zou bevorderen en 
tegelijkertijd duidelijke regels tot stand 
zou brengen op het gebied van 
interinstitutionele samenwerking, taken 
en verantwoordelijkheden;

Or. en

Amendement 18
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten 
overeenkomstig artikel 4 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
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Unie gebaseerd dient te zijn op respect 
voor de nationale identiteit en de 
fundamentele politieke, constitutionele en 
rechterlijke structuren van de lidstaten;

Or. pl

Amendement 19
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat het van 
cruciaal belang is dat de periodieke 
toetsing in het kader van het mechanisme 
gebaseerd moet zijn op het onlosmakelijke 
verband tussen de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, en alle 
aspecten beslaat 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;

Or. en

Amendement 20
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de Commissie 
haar beoordeling te herzien inzake de 
oprichting van een representatief panel 
van onafhankelijke deskundigen dat een 
bijdrage zou leveren aan het opstellen van 
het jaarlijks verslag over de democratie, 
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rechtsstaat en grondrechten, om zo de 
daadwerkelijke en waargenomen 
objectiviteit en onafhankelijkheid van een 
periodieke toetsing te bevorderen;

Or. en

Amendement 21
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht integrerend deel 
uitmaakt van de rechterlijke 
besluitvorming, en een vereiste vormt op 
basis van het in artikel 19 VEU genoemde 
beginsel van daadwerkelijke 
rechtsbescherming; benadrukt dat 
nationale rechtbanken fungeren als 
Europese rechtbanken als zij toepassing 
geven aan het recht van de Unie; stelt vast 
dat de recente aanvallen op de rechtsstaat 
met name bestaan uit pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen en uit daarover 
zijn bezorgdheid; spoort de Commissie 
aan alle tot haar beschikking staande 
instrumenten in te zetten om pogingen 
van nationale overheden te verijdelen 
gericht op het ondermijnen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, en het Parlement tijdig op de 
hoogte te stellen indien een dergelijke 
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situatie zich voordoet; wijst op de 
conclusie van het EU-scorebord voor 
justitie 2020 dat burgers terecht de indruk 
hebben dat de inmenging of druk van de 
overheid of politici de belangrijkste reden 
is 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;

Or. en

Amendement 22
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat alle 
overheidsinstanties in de lidstaten altijd 
moeten handelen binnen de grenzen van 
de wet, waarbij zij de waarden die 
voortvloeien uit de grondrechten in een 
democratie in acht moeten nemen, onder 
toezicht van een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke macht, hetgeen 
een van de hoekstenen van de rechtsstaat 
is; 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 nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken en 
verantwoordelijk zijn voor zowel de 
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toepassing van het Unierecht als het 
inleiden van de prejudiciële procedure 
krachten artikel 267 VWEU, teneinde de 
samenhang en gelijkvormigheid te 
waarborgen als zij toepassing geven aan 
het recht van de Unie; stelt vast dat de 
recente aanvallen op de rechtsstaat met 
name bestaan uit pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen en de 
eigenlijke juridische, politieke en 
economische grondslagen van de werking 
van de Europese Unie in twijfel te trekken 
en uit daarover zijn bezorgdheid;

Or. ro

Amendement 23
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
herhaalt zijn verzoek tot vervanging van 
de deels van toepassing zijnde bestaande 
instrumenten van toezicht op 
bovenstaande kwesties, 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; benadrukt dat 
nationale rechtbanken fungeren als 
Europese rechtbanken als zij toepassing 
geven aan het recht van de Unie; stelt vast 
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dat de recente aanvallen op de rechtsstaat 
met name bestaan uit pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen en uit daarover 
zijn bezorgdheid;

Or. en

Amendement 24
Christian Sagartz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
benadrukt dat het vereiste dat rechtbanken 
en advocaten 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 rechten 
beschermd worden; benadrukt dat 
nationale rechtbanken fungeren als 
Europese rechtbanken als zij toepassing 
geven aan het recht van de Unie; stelt vast 
dat de recente aanvallen op de rechtsstaat 
met name bestaan uit pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen en uit daarover 
zijn bezorgdheid; benadrukt dat alle 
burgers op grond van artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten het recht 
hebben om te worden geadviseerd, 
verdedigd en vertegenwoordigd door een 
onafhankelijke advocaat;

Or. en

Amendement 25
Kosma Złotowski
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen 
op de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen 
en uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden;

Or. pl

Amendement 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
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toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen 
op de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen 
en uit daarover zijn bezorgdheid;

toepassing geven aan het recht van de 
Unie;

Or. fr

Amendement 27
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de Unie 
en dat hun beslissingen derhalve moeten 
worden geëerbiedigd en gewaarborgd 
door de overige nationale en Europese 
rechtbanken; stelt vast dat de recente 
aanvallen op de rechtsstaat met name 
bestaan uit pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen en uit daarover 
zijn bezorgdheid;

Or. es

Amendement 28
Geoffroy Didier
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht, 
rechtszekerheid, en toegang tot de rechter 
in combinatie met non-discriminatie en 
gelijkheid voor de wet, hoekstenen van de 
rechtsstaat vormen; 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 rechten 
beschermd worden; benadrukt dat 
nationale rechtbanken fungeren als 
Europese rechtbanken als zij toepassing 
geven aan het recht van de Unie; streeft 
ernaar mogelijke aanvallen op de 
rechtsstaat te voorkomen, waaronder 
aanvallen in de vorm van pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 29
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht, die zich 
onder meer op een onafhankelijke en 
onpartijdige manier opstelt ten aanzien 
van eurofiele en op integratie gerichte 
belangen, een van de hoekstenen van de 
rechtsstaat is; benadrukt dat het vereiste dat 
rechtbanken onafhankelijk zijn van belang 
is voor het waarborgen van het 
fundamentele recht op een doeltreffende 
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benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen 
op de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen 
en uit daarover zijn bezorgdheid;

bescherming in rechte en op een eerlijk 
proces, en om te garanderen dat alle uit 
hoofde van de Uniewetgeving 
gewaarborgde rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken de 
nationale grondwetten moeten 
beschermen tegen ultra vires-
interpretaties van het recht van de Unie;

Or. en

Amendement 30
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht een van 
de hoekstenen van de rechtsstaat is; 
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 rechten beschermd worden; 
benadrukt dat nationale rechtbanken 
fungeren als Europese rechtbanken als zij 
toepassing geven aan het recht van de 
Unie; stelt vast dat de recente aanvallen op 
de rechtsstaat met name bestaan uit 
pogingen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in gevaar te brengen en 
uit daarover zijn bezorgdheid;

2. benadrukt dat een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke macht, 
rechtszekerheid, en toegang tot de rechter 
in combinatie met non-discriminatie en 
gelijkheid voor de wet, hoekstenen van de 
rechtsstaat vormen; 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 rechten 
beschermd worden; streeft ernaar 
mogelijke aanvallen op de rechtsstaat te 
voorkomen, met name aanvallen in de 
vorm van pogingen om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 31
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept 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 te zullen blijven beschermen; 
verzoekt de Commissie, de Europese Raad 
en de Raad er daarom toe prioriteit te 
verlenen aan maatregelen op dat gebied, 
in het bijzonder in de nasleep van de 
COVID-19-crisis, die heeft geleid tot 
autocratische en illiberale tendensen in 
verschillende lidstaten;

Or. ro

Amendement 32
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat gerechtelijke 
beslissingen van hiërarchisch hogere 
organen niet mogen worden 
tegengesproken of in twijfel getrokken 
door lagere gerechtelijke instanties van 
andere lidstaten; benadrukt dat, met het 
oog op meer justitiële samenwerking en 
een meer doeltreffende werking van het 
gerecht, de soevereiniteit en 
onafhankelijkheid van de hoogste 
gerechtelijke instanties van de lidstaten 
moeten worden geëerbiedigd, aangezien 
zij de verdediging van de rechtsstaat in het 
desbetreffende land het beste kunnen 
waarborgen;

Or. es
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Amendement 33
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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

Amendement 34
Geoffroy Didier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat het 
rechtszekerheidsbeginsel van essentieel 
belang is voor het vertrouwen in de 
rechtsstelsels en de rechtsstaat; stelt vast 
dat met het oog op ontwikkeling en 
economische vooruitgang ook de 
totstandbrenging van productieve 
zakelijke overeenkomsten vereist is;

Or. en

Amendement 35
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. 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 36
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
bevordering van de rechtsstaat, de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en de grondrechten, 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; verzoekt de Commissie 
voorts haar bewustmakingsactiviteiten op 
te voeren met betrekking tot het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie door op het Handvest gerichte 
opleidingsmodulen voor nationale 
rechters en beoefenaren van juridische 
beroepen te stimuleren en financieren;
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Or. en

Amendement 37
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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 
op de conclusie van het EU-scorebord 
voor justitie 2020 dat niet in alle lidstaten 
opleidingen op het gebied van IT-
vaardigheden, rechtbankbeheer en 
rechtsethiek worden aangeboden, en dat 
in de meeste landen maar een klein aantal 
rechters dergelijke opleidingen volgt;

Or. en

Amendement 38
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. 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 
in de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. benadrukt dat scholing van 
beoefenaren van juridische beroepen van 
belang is voor een goede tenuitvoerlegging 
en toepassing van het recht van de Unie en 
dat dergelijke scholing onderricht over de 
juiste regels met betrekking tot de 
interpretatie van de Verdragen moet 
omvatten, alsook over de taken van de op 
de Verdragen gebaseerde internationale 
rechtbanken overeenkomstig het Verdrag 
van Wenen inzake het verdragenrecht van 
1969, en door instellingen buiten de EU 
moet worden gegeven door 
gespecialiseerde juristen die geen 
persoonlijke, professionele of financiële 
belangen hebben bij de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de Europese Unie, of 
het doen gelden van de soevereine rechten 
van de EU-lidstaten waar deze rechten 
onmiskenbaar aan de EU zijn 
overgedragen op basis van duidelijke en 
precieze bewoordingen in de EU-
verdragen;

Or. en

Amendement 39
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
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aandacht moet worden besteed aan 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;

aandacht moet worden besteed aan 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; verzoekt de Commissie in dat 
verband om gemeenschappelijke normen 
voor justitiële opleidingen te ontwikkelen 
en institutionele samenwerking op het 
gebied van justitiële opleidingen in de EU 
te bevorderen;

Or. bg

Amendement 40
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. 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 
dergelijke scholing op passende wijze 
moet worden gefinancierd en dat in de 
strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht en middelen moeten worden 
besteed aan 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 
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weerstaan;

Or. en

Amendement 41
Geoffroy Didier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
bevordering van de rechtsstaat en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, en dat deze strategie ook betrekking 
moet hebben op IT-opleidingen gericht op 
het vertrouwd raken met het begrip 
digitalisering en het vergemakkelijken 
van de toegang tot de rechter door middel 
van nieuwe technologieën, en door 
rechters in staat te stellen vaardigheden te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 42
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan 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;

3. 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 in 
de strategie voor de Europese justitiële 
opleiding voor de komende periode meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
bevordering van de rechtsstaat en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, en dat deze strategie ook betrekking 
moet hebben op scholing in sociale 
wetenschappen, zodat rechters beter in 
staat zijn om ongepaste druk te weerstaan;

Or. fr

Amendement 43
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat er voldoende 
financiering moet zijn voor zowel de 
opleiding van beroepsbeoefenaars als de 
goede dagelijkse werking van justitie, ook 
om de eerbiediging van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten te 
verzekeren; spoort de lidstaten er daarom 
toe aan om hun nationale begrotingen 
voor justitie te verhogen wanneer deze 
niet volstaan om een goede werking van 
het gerechtelijke apparaat mogelijk te 
maken, mede om waardige 
detentieomstandigheden te garanderen, 
overbevolking in de gevangenissen tegen 
te gaan en aangepaste alternatieven voor 
gevangenisstraffen te verzekeren;
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Or. fr

Amendement 44
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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 EU; dringt er bij de 
Commissie op aan om verdere 
maatregelen vast te stellen teneinde deze 
netwerken, zoals het Europees Netwerk 
voor justitiële opleiding, te ondersteunen, 
opdat zij zich kunnen concentreren op 
projecten die de rechtsstaat bevorderen, in 
het bijzonder in lidstaten die met dit soort 
problemen worden geconfronteerd;

Or. ro

Amendement 45
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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 
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onafhankelijkheid in twijfel trekken;

Or. es

Amendement 46
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
om de kennis van het EU-recht en de 
nationale rechtsstelsels te bevorderen, het 
begrip, het vertrouwen en de 
samenwerking tussen rechters en 
openbare aanklagers binnen de lidstaten 
te verbeteren en het vertrouwen van de 
bevolking in beoefenaars in juridische 
beroepen te versterken;

Or. bg

Amendement 47
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen 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 
doeltreffendheid van de rechterlijke macht 
in de verschillende lidstaten te beoordelen;

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen 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 
doeltreffendheid van de rechterlijke macht 
in de verschillende lidstaten te beoordelen; 
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benadrukt de noodzaak van nauwere 
samenwerking tussen de organen die 
verantwoordelijk zijn voor het 
grondwettelijk toezicht; verzoekt de 
Commissie om steunmaatregelen te 
identificeren om de projecten van de 
Conferentie van de Europese 
Constitutionele Hoven te bevorderen en te 
versterken;

Or. ro

Amendement 48
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen 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 
doeltreffendheid van de rechterlijke 
macht in de verschillende lidstaten te 
beoordelen;

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen juridische 
beroepen, en dat moet worden 
gewaarborgd dat de juridische tradities 
van de lidstaten in acht worden genomen 
en dat het recht van de Unie deze rijke 
pluralistische tradities niet verder 
ondermijnt dan absoluut noodzakelijk is 
voor het toepassen van een 
gemeenschappelijke interpretatie van de 
EU-regels op die gebieden waar de EU-
wetgeving de lidstaten geen ruimte biedt 
bij de toepassing van de 
gemeenschappelijk overeengekomen 
regels;

Or. en

Amendement 49
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen 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 
doeltreffendheid van de rechterlijke macht 
in de verschillende lidstaten te beoordelen;

4. stelt vast dat er tussen de lidstaten 
nog altijd grote verschillen bestaan wat 
betreft het niveau van participatie aan 
opleidingen en de typen 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 rekening mee te houden en 
tevens de gevolgen van deze verschillen 
voor de onafhankelijkheid, kwaliteit en 
doeltreffendheid van de rechterlijke macht 
in de verschillende lidstaten te beoordelen;

Or. fr

Amendement 50
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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;

5. 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; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan de dialoog tussen de 
rechtbanken en de beoefenaren van 
juridische beroepen verder te bevorderen 
en vergemakkelijken door de regelmatige 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken te stimuleren teneinde een 
Europese rechtsruimte te versterken en 
bevorderen op basis van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten erop toe te zien 
dat het Europees Openbaar Ministerie 
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van voldoende middelen wordt voorzien 
om doeltreffend te kunnen functioneren;

Or. en

Amendement 51
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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;

5. 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; is van mening dat 
prejudiciële beslissingen sneller moeten 
worden gegeven om situaties van 
weerloosheid te voorkomen en dat daartoe 
prioriteit moet worden verleend aan de 
participatie van advocaten en 
functionarissen uit het land waarvan de 
rechtbank de vraag heeft voorgelegd, om 
tijd te besparen bij de vertaling en 
vertolking van documenten, 
bewijsmateriaal, verklaringen enz.;

Or. es

Amendement 52
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat door justitiële 
opleiding de dialoog tussen nationale 

5. wijst erop dat door justitiële 
opleiding de dialoog tussen nationale 
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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;

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; benadrukt dat het verbeteren 
van de vaardigheden en kennis van de 
Europese rechters en openbare 
aanklagers met betrekking tot het 
identificeren van en reageren op de 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd bij de toepassing van het 
beginsel van de rechtsstaat zal helpen om 
de gelijkvormige toepassing te verzekeren 
van passende mechanismen om inbreuken 
op de rechtsstaat te voorkomen;

Or. bg

Amendement 53
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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;

5. 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 interpretatie en uitvoering 
van de Europese wetgeving mogelijk 
maakt; 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;

Or. en
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Amendement 54
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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;

5. wijst erop dat door justitiële 
opleiding in de vorm van algemeen 
aanvaarde internationale methoden met 
betrekking tot de interpretatie van de 
Verdragen, die derhalve verder gaan dan 
de eurocentrische methoden, 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 
bevoegdheidstoedeling en subsidiariteit en 
het primaat van het recht van de Unie 
binnen haar eigen onbetwiste 
bevoegdheden;

Or. en

Amendement 55
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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;

5. 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 om de praktijk van verzoeken om 
een prejudiciële beslissing te verbeteren;
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Or. fr

Amendement 56
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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 
hangende zaken en dat de achterstanden 
in sommige lidstaten zijn opgelopen; stelt 
vast dat de bescherming van de 
rechtsstaat afhankelijk is van de 
efficiëntie van de rechtsstelsels en dat er 
waar het de rechtsbedeling betreft geen 
sprake mag zijn van een Europa met twee 
snelheden;

Or. en

Amendement 57
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat niemand de 
rechtsorde van een lidstaat beter kent dan 
de hoogste gerechtelijke instantie van die 
rechtsorde; wijst erop dat het HvJ-EU 
zich niet zou mogen mengen in 
aangelegenheden die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten behoren;

Or. es
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Amendement 58
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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;

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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;

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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; stelt nogmaals voor het EU-
scorebord voor justitie op te nemen in het 
jaarlijks verslag dat wordt opgesteld in het 
kader van het Uniemechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten;

Or. en
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Amendement 60
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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;

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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; verzoekt om de gegevens van het 
EU-scorebord voor justitie op objectieve 
wijze te gebruiken en in overweging te 
nemen, zonder bepaalde landen te 
discrimineren in de conclusies van het 
jaarlijkse monitoringverslag.

Or. bg

Amendement 61
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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;

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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, en verzoekt de Commissie als 
aanvullend nuttig evaluatie-instrument de 
publicatie van de anticorruptieverslagen 
te hervatten die in 2016 is stopgezet;

Or. en
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Amendement 62
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het EU-scorebord 
voor justitie dat een vergelijkend overzicht 
biedt van de situaties 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;

6. 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;

Or. en

Amendement 63
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie nogmaals 
te overwegen het Uniemechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten te koppelen aan de 
voorgestelde verordening inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, met het oog op 
de versterking van de synergie tussen de 
verschillende EU-instrumenten gericht op 
het beschermen en bevorderen van de 
rechtsstaat en de grondrechten;

Or. en
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Amendement 64
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, met inbegrip van de 
mogelijkheid om gerechtelijke procedures 
online te volgen, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten; wijst in dit 
kader op de conclusie van het EU-
scorebord voor justitie 2020 dat het nog 
steeds niet mogelijk is om in alle lidstaten 
op nationaal niveau gegevens te 
verzamelen over alle rechtsgebieden, en 
herinnert eraan dat toegang tot deze 
gegevens waardevolle en noodzakelijke 
inzichten verschaft voor evaluaties;

Or. en

Amendement 65
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 



PE652.513v01-00 42/54 AM\1210302NL.docx

NL

kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten, met speciale 
aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen; verzoekt de Commissie de 
correcte toepassing te monitoren van 
Richtlijn (EU) 2016/800 betreffende 
procedurele waarborgen voor kinderen 
die verdachte of beklaagde zijn in een 
strafprocedure;

Or. en

Amendement 66
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

7. verzoekt de Commissie om een 
snellere digitalisering op alle niveaus van 
de rechtsstelsels van de lidstaten te 
bevorderen, kunstmatige intelligentie te 
gebruiken om de toegang tot de rechter te 
waarborgen en te onderzoeken welke IT-
instrumenten en andere middelen de 
lidstaten hun burgers bieden om de toegang 
tot de rechter te vergemakkelijken, en met 
name te onderzoeken welke instrumenten 
en middelen de lidstaten bieden aan 
burgers met een handicap of burgers die tot 
een kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

Or. ro

Amendement 67
Geoffroy Didier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten de rechters 
en burgers bieden voor versnelde 
procedures en om de toegang tot de rechter 
te vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

Or. en

Amendement 68
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren;

Or. fr

Amendement 69
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
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andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden;

Or. en

Amendement 70
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren, zoals 
minderheden of migranten;

7. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken welke IT-instrumenten en 
andere middelen de lidstaten hun burgers 
bieden om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken en om die instrumenten 
en middelen te homogeniseren en te 
vereenvoudigen, en met name te 
onderzoeken welke instrumenten en 
middelen de lidstaten bieden aan burgers 
met een handicap of burgers die tot een 
kwetsbare groep behoren;

Or. es

Amendement 71
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de EU-instrumenten voor het 
waarborgen van de rechtsstaat 
samenhangend en complementair zijn: 
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het EU-jaarverslag over de rechtsstaat, 
het scorebord voor justitie, dat de basis 
vormt voor zowel het EU-jaarverslag over 
de rechtsstaat als de landspecifieke 
aanbevelingen in het Europees Semester, 
de in artikel 7 VWEU vastgestelde 
procedures, inbreukprocedures en de 
toekomstige randvoorwaarden van het 
MFK met betrekking tot de rechtsstaat;

Or. ro

Amendement 72
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat het mechanisme 
voor samenwerking en toetsing voor 
Roemenië en Bulgarije moet worden 
herzien in het licht van de meest recente 
hervormingen van het gerechtelijke 
apparaat in die twee lidstaten;

Or. ro

Amendement 73
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Roemenië en Bulgarije moet 
worden vervangen door het EU-verslag 
over de rechtsstaat om de gelijkheid van 
alle EU-lidstaten te verzekeren; is van 
mening dat het toepassingsgebied en de 
beoordelingsmethode van het mechanisme 
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voor samenwerking en toetsing en het 
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten vergelijkbaar 
zijn en derhalve tot verschillen zouden 
leiden wat de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten betreft;

Or. ro

Amendement 74
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie in het 
bijzonder te onderzoeken of de lidstaten 
regelingen hebben voor juridische bijstand, 
of daarvoor voldoende financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld en of de 
geboden bijstand van goede kwaliteit is, en 
tevens of er momenteel belemmeringen 
zijn waardoor burgers zonder middelen in 
de praktijk geen toegang hebben tot de 
rechter;

8. verzoekt de Commissie in het 
bijzonder te onderzoeken of de lidstaten 
regelingen hebben voor juridische bijstand, 
of daarvoor voldoende financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld en of de 
geboden bijstand van goede kwaliteit is, 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 verhaalbaarheid van 
gerechtskosten die immers ook een 
belemmering kunnen vormen ten aanzien 
van de toegang tot de rechter; wijst op de 
conclusie van het EU-scorebord voor 
justitie 2020 dat de rechtsbijstand in 
sommige lidstaten door de jaren heen 
minder toegankelijk is geworden; 
benadrukt dat de beschikbaarheid van 
rechtsbijstand en de hoogte van de 
gerechtskosten van grote invloed kunnen 
zijn op de toegang tot de rechter en een 
ontmoedigend effect kunnen hebben op 
mensen die in armoede leven;

Or. en

Amendement 75
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Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie in het 
bijzonder te onderzoeken of de lidstaten 
regelingen hebben voor juridische bijstand, 
of daarvoor voldoende financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld en of de 
geboden bijstand van goede kwaliteit is, en 
tevens of er momenteel belemmeringen 
zijn waardoor burgers zonder middelen in 
de praktijk geen toegang hebben tot de 
rechter;

8. 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 de rechtsprocedures kort genoeg 
en voldoende transparant zijn, en tevens 
of er momenteel belemmeringen zijn 
waardoor burgers zonder middelen in de 
praktijk geen toegang hebben tot de 
rechter;

Or. pl

Amendement 76
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. merkt op dat artikel 41 van het 
Handvest voorziet in het recht op 
behoorlijk bestuur; merkt op dat ten 
gevolge van de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de Unie de burgers 
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 over een groot 
aantal bronnen zijn verspreid; 
onderstreept dat het in een Unie die de 
beginselen van de rechtsstaat eerbiedigt 
van belang is te waarborgen dat de 
procedurele rechten en verplichtingen 
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altijd passend gedefinieerd en ontwikkeld 
zijn en worden nageleefd; brengt in 
herinnering 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;

Or. en

Amendement 77
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. veroordeelt gevallen waarbij 
gerechtelijke procedures worden 
misbruikt ten nadele van de waarden en 
rechten die door het rechtsstelsel 
beschermd dienen te worden; spoort de 
Commissie aan om extra aandacht te 
besteden aan gevallen waarin 
gerechtelijke procedures en de daaruit 
voortvloeiende financiële gevolgen voor 
de verweerder in sommige lidstaten 
worden gebruikt voor doeleinden die 
indruisen tegen het beginsel van de 
rechtsstatelijke cultuur, zoals het bestaan 
van vrije en gediversifieerde media, 
onafhankelijke academici, onderzoekers, 
vakbonden, mensenrechtenverdedigers en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld; 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 
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praktijken, en te waarborgen dat degenen 
die het mogelijk maken dat dergelijke 
praktijken zich voordoen ter 
verantwoording kunnen worden 
geroepen;

Or. en

Amendement 78
Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat klokkenluiders in het 
kader van de bescherming van de 
rechtsstaat in de lidstaten een belangrijke 
rol spelen; verzoekt de Commissie om de 
omzetting en toepassing van Richtlijn (EU) 
2019/1937 inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht 
melden nauwlettend te volgen;

10. wijst erop dat klokkenluiders in het 
kader van de bescherming van de 
rechtsstaat in de EU en de lidstaten een 
belangrijke rol spelen; verzoekt de 
Commissie om de omzetting en toepassing 
van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de 
bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden nauwlettend te 
volgen;

Or. en

Amendement 79
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

Schrappen
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Or. es

Amendement 80
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

11. wijst erop dat indien het vrijwel 
onmogelijk is strikte gelijkheid te 
realiseren, complexe gelijkheid het best 
kan worden verwezenlijkt door een 
grondige beoordeling van de voor- en 
nadelen, waarbij niet alleen rekening 
wordt gehouden met het gender dat 
politiek gezien de meeste voordelen geniet 
en de zorgen omtrent LGBT-personen en 
etnische minderheden, maar waarbij 
wordt gestreefd naar het wegnemen van 
de verschillen als gevolg van onvrijwillig 
of onterecht ondervonden 
maatschappelijke voor- en nadelen door 
onveranderlijke variabelen te 
compenseren met variabelen die kunnen 
worden bijgesteld door middel van 
overheidsoptreden.

Or. en

Amendement 81
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
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de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren; 
wijst op de conclusie van het EU-
scorebord voor justitie 2020 dat het 
aandeel vrouwelijke rechters in de 
hoogste rechterlijke instanties in de 
meeste lidstaten nog steeds minder dan 
vijftig procent bedraagt.

Or. en

Amendement 82
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, onpartijdigheid, 
doeltreffendheid en onafhankelijkheid 
ervan te verbeteren.

Or. fr

Amendement 83
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door etnische en culturele verschillen en 
dat deze problemen aangepakt moeten 
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de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

worden om de kwaliteit, doeltreffendheid 
en onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

Or. en

Amendement 84
Geoffroy Didier

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
dat bevordering van diversiteit nodig is om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

Or. en

Amendement 85
Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. fr
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Amendement 86
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
door culturele verschillen en dat deze 
problemen aangepakt moeten worden om 
de kwaliteit, doeltreffendheid en 
onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

11. wijst erop dat de rechtsstelsels van 
de lidstaten wat betreft samenstelling en 
structuur nog altijd gekenmerkt worden 
door een gebrek aan genderevenwicht en 
dat deze problemen aangepakt moeten 
worden om de kwaliteit, doeltreffendheid 
en onafhankelijkheid ervan te verbeteren.

Or. fr

Amendement 87
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst erop 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.

Or. ro

Amendement 88
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

11 bis. herinnert eraan dat 
beroepsvaardigheden het belangrijkste 
criterium moeten blijven voor de 
aanstelling van rechters, waarbij geen 
rekening mag worden gehouden met hun 
etnische oorsprong of de religie waartoe 
zij behoren.

Or. fr

Amendement 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is van mening dat het 
Uniemechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten een centraal 
onderdeel moet vormen van de 
voorwaarden voor financiële steun aan de 
lidstaten;

Or. fr


