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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:

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;

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;

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; 

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;

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;

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;
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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;

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;

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

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; 

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.


