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SUGGESTIES 

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

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name de artikelen 2, 6 en 7, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 

artikelen 70, 85, 258, 259 en 260, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien de activiteiten en verslagen van de Europese Commissie voor democratie 

middels het recht ("de Commissie van Venetië"), met name haar lijst met criteria voor 

de rechtsstaat (CDL-AD(2016)007-e), 

– gezien zijn relevante resoluties op het gebied van de rechtsstaat en justitie, 

A. overwegende dat de rechtspraak een waarde op zich is en een essentieel onderdeel 

vormt van de rechtsstaat, met name wat betreft de voorwaarden voor de toegang van 

burgers tot de rechter en de eerbiediging van de regels van een eerlijk proces; 

B. overwegende dat het waarborgen van rechtsstatelijkheid en de bescherming van 

grondrechten en een effectieve, onafhankelijke rechtspraak een centrale rol spelen bij 

het creëren van een positieve politieke omgeving, het herstellen van het vertrouwen van 

de bevolking in de instellingen, het leggen van een basis voor de tenuitvoerlegging van 

het EU-recht, het ondersteunen van duurzame economische groei, en het zorgen voor 

meer rechtszekerheid en een grotere voorspelbaarheid van de regelgeving; 

C. overwegende dat de huidige context de Europese rechtspraakstelsels voor nieuwe 

uitdagingen plaatst waaraan het hoofd geboden moet worden; 

1. verzoekt de Commissie om door te gaan met de bevordering van het scorebord, zodat 

dit voor belanghebbende actoren een instrument wordt om de doeltreffendheid en de 

kwaliteit van de Europese rechtspraakstelsels te verhogen in overeenstemming met de 

Verdragen en in overleg met de lidstaten; 

2. verzoekt de Commissie om een scorebord op het gebied van strafrecht, maar ook met 

betrekking tot de inachtneming van het vermoeden van onschuld en andere aspecten van 

het recht op een eerlijk proces, die nauw verband houden met de eerbiediging van de 

rechtsstaat, teneinde te komen tot een algemeen beeld van de rechtspraak in de 

Europese Unie, en aldus bijdragen tot het gemeenschappelijke begrip van de 

verschillende Europese rechtspraakstelsels en de versterking van de Europese justitiële 

ruimte; verzoekt de Commissie in het scorebord haar landenspecifieke aanbevelingen 

inzake de verbetering van de nationale rechtspraakstelsels op te nemen; 

3. benadrukt dat collectieve-verhaalprocedures steeds belangrijker worden voor een 

vlottere toegang tot de rechter en efficiënte geschillenbeslechting; vraagt de Commissie 

deze procedures te betrekken in de komende vergelijkende oefeningen over de factoren 

die de toegankelijkheid van rechtspraakstelsels bepalen; 
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4. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om, voor het eerst, bepaalde 

aspecten van de strafrechtspleging met betrekking tot het witwassen van geld te 

beoordelen, en pleit ervoor dat de Commissie de nodige maatregelen neemt om de 

lidstaten aan te moedigen gegevens te verstrekken over de duur van de gerechtelijke 

procedures op dit gebied, met het oog op de inwerkingtreding van de vierde, en in een 

later stadium, van de vijfde antiwitwasrichtlijn; 

5. verzoekt de Commissie te overwegen om in het volgende scorebord voor justitie 

gebruik te maken van informatie over de toegang tot de rechter van groepen die 

achtergesteld kunnen zijn op grond van handicap, geslacht, seksuele geaardheid, enz., 

met het oog op het vaststellen van mogelijke belemmeringen; 

6. benadrukt dat rechtsbijstand voor consumenten onder de armoedegrens een essentiële 

evenwichtsfactor blijft; neemt kennis van de belangrijke rol die rechtsbijstand speelt om 

zwakkere partijen ook toegang tot de rechter te verzekeren; 

7. wijst uitdrukkelijk op het voordeel van ICT-systemen voor alle belanghebbenden 

aangezien ze de algemene doeltreffendheid en kwaliteit van de rechtspraakstelsels 

verbeteren, en verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen de verdere 

ontwikkeling van deze instrumenten aan te moedigen; verzoekt de Commissie meer 

informatie te verstrekken over het gebruik van deze nieuwe technologieën in de 

rechtspraakstelsels van de lidstaten, teneinde die toegankelijker te maken voor alle 

burgers van de EU, ook voor degenen met een beperking en andere kwetsbare groepen; 

8. verzoekt de Commissie om nauwkeurigere informatie te verzamelen over de 

behandeling van inbreuken op de rechtsstaat en bedreigingen van grondrechten, zoals 

corruptie, discriminatie en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van 

gedachte, geweten, godsdienst, meningsuiting, vergadering en vereniging;  

9. verzoekt de Commissie haar methode verder te ontwikkelen, onder meer door meer 

kwalitatieve analyses uit te voeren en gebruik te maken van aanvullende bronnen van 

informatie zoals die waarin het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, 

academische deskundigen en internationale organisaties kunnen voorzien; verzoekt de 

lidstaten en de Commissie actief met elkaar samen te werken om de gegevenskloof te 

verkleinen en nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verzamelen voor 

de totstandbrenging van het scorebord; 

10. verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen passende maatregelen te treffen om 

efficiënte en tijdige procedures te waarborgen die de rechtsbescherming versterken van 

eenieder die een beroep doet op zijn rechten; 

11. verzoekt de Commissie om nieuwe criteria op te stellen aan de hand waarvan de 

verenigbaarheid van rechtsstelsels met de rechtsstaat beter beoordeeld kan worden, met 

name gebaseerd op de lijst met criteria voor de rechtsstaat die door de Commissie van 

Venetië is vastgesteld; 

12. verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht in de EU te versterken, met name de waarborgen die worden geboden 

door de status van rechters en openbare aanklagers, en spoort de Commissie aan meer 

informatie over deze kwesties in het EU-scorebord voor justitie op te nemen; 
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13. verzoekt de Commissie in het deel van het scorebord betreffende de onafhankelijkheid 

van de rechterlijke macht een rubriek op te nemen die is gewijd aan de rechtspositie van 

openbare aanklagers en hun autonomie; 

14. herinnert aan het verzoek in de resolutie van het Parlement van 25 oktober 2016 over de 

instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten1, en 

herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor de sluiting 

van een EU-Pact voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (EU-Pact voor DRG); 

verzoekt de Commissie bestaande verslagen, waaronder het scorebord voor justitie, te 

bundelen totdat het EU-Pact voor DRG tot stand is gekomen; 

15. beklemtoont dat het gebrek aan genderevenwicht en de verschillen in de verhouding 

tussen mannelijk en vrouwelijk justitieel personeel, met name rechters, moeten worden 

aangepakt; overwegende dat toekomstige scoreborden informatie moeten bevatten over 

dergelijk personeel, met inbegrip van de aanwerving, opleiding en de genderverdeling; 

16. verzoekt de Commissie rekening te houden met de corruptiebestrijding, en beschouwt 

het als een prioriteit dat hieraan in het scorebord aandacht wordt besteed; 

 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 



 

PE618.121v02-00 6/7 AD\1150835NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 12.4.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

37 

7 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Asim Ademov, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Laura 

Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi 

Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, 

Dietmar Köster, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter 

Niedermüller, Ivari Padar, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil 

Valero, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Maria Grapini, Anna Hedh, Marek 

Jurek, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Angelika 

Mlinar, Emilian Pavel, Alyn Smith, Barbara Spinelli 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Pervenche Berès, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, 

Marijana Petir, Julia Pitera, Evelyn Regner, Monika Smolková, Julie 

Ward 

 



 

AD\1150835NL.docx 7/7 PE618.121v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

37 + 

ALDE Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Angelika 

Mlinar 

ECR Helga Stevens 

EFDD Laura Ferrara 

GUE/NGL Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli 

PPE Asim Ademov, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Marijana Petir, 

Julia Pitera, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský 

S&D Pervenche Berès, Tanja Fajon, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie 

Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari 

Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Monika Smolková, Julie Ward 

VERTS/ALE Jean Lambert, Alyn Smith, Bodil Valero 

 

7 - 

ECR Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei 

EFDD Kristina Winberg 

ENF Gilles Lebreton, Auke Zijlstra 

 

0 0 

  

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 


