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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole, als bevoegde commissies, 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

inzake de bescherming van de begroting 
van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten

inzake de bescherming van de begroting 
van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat en de grondrechten in de 
lidstaten

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De rechtsstaat is één van de 
fundamentele waarden waarop de Unie is 
gegrondvest. Zoals in herinnering wordt 
geroepen door artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, hebben de 
lidstaten deze waarden gemeen.

(1) De waarden waarop de Unie is 
gegrondvest, zijn eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die 
tot minderheden behoren. Zoals in 
herinnering wordt geroepen door artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VWEU), hebben de lidstaten deze 
waarden gemeen in een samenleving die 
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gekenmerkt wordt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
van vrouwen en mannen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten vormen een 
driehoeksverhouding; zij versterken 
elkaar en beschermen samen de 
constitutionele kern van de Unie en haar 
lidstaten. Van een hiërarchie tussen de 
waarden van de Unie kan geen sprake 
zijn. De onderlinge afhankelijkheid van 
een goed functionerende democratie, 
sterke en verantwoordingsplichtige 
instellingen, een transparante en 
inclusieve besluitvorming en een 
doeltreffende rechtsstaat is essentieel voor 
een effectieve eerbiediging van de 
mensenrechten en vice versa. Krachtens 
de artikelen 2 en 6 VEU moeten de 
lidstaten de beginselen van de rechtsstaat, 
de grondrechten en de democratie ten 
volle eerbiedigen, beschermen en 
bevorderen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische waarden
en de grondrechten en onder het toezicht 

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische 
beginselen en met eerbiediging van de 
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van onafhankelijke en onpartijdige 
rechters. Dit vereist met name dat het 
legaliteitsbeginsel7, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10 en het beginsel van 
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door een onafhankelijk gerecht11 in acht 
moeten worden genomen12.

grondrechten, en onder het toezicht van 
onafhankelijke en onpartijdige rechters. Dit 
vereist met name dat het 
legaliteitsbeginsel7, inclusief een 
transparant, controleerbaar, democratisch 
en pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10, de toegang tot de rechtspraak
en het beginsel van doeltreffende 
rechterlijke bescherming door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht11 in 
acht moeten worden genomen12.

__________________ __________________

7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212 tot 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212 tot 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Supremo Tribunal 

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Associação Sindical dos 



PE629.627v02-00 6/19 AD\1171326NL.docx

NL

Administrativo tegen Tribunal de Contas, 
C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, punten 31, 
40-41.

Juízes Portugueses tegen Tribunal de 
Contas, C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, 
punten 31, 40-41.

12 Mededeling van de Commissie “Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat”, COM(2014) 158 final, bijlage 
I.

12 Mededeling van de Commissie “Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat”, COM(2014) 158 final, bijlage 
I.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De lidstaten moeten de beginselen 
van de rechtsstaat beschermen en 
bevorderen, en het goede voorbeeld geven 
door toe te werken naar een 
gemeenschappelijke cultuur van de 
rechtsstaat, die een essentiële voorwaarde 
is voor de legitimiteit van het Europese 
project als geheel en de basisvoorwaarde 
voor het opbouwen van het vertrouwen 
van de burgers in de Unie. De 
ondermijning van de rechtsstaat in één 
lidstaat heeft negatieve gevolgen voor de 
rechtsstaat in de Unie als geheel.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De grondrechten van de Unie zijn 
met name vastgelegd in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, 
dat krachtens artikel 6 VEU dezelfde 
juridische waarde heeft als de Verdragen 
en dus moet worden nageleefd in alle 
wetgeving van de Unie, inclusief deze 
verordening. De verplichting om de 
grondrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te bevorderen is tevens 
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neergelegd in talrijke internationale 
mensenrechtenverdragen, onder meer het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en het Europees Sociaal 
Handvest, het aanvullend protocol daarbij 
en de herziene versie ervan. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De rechtsstaat is een essentiële 
voorwaarde voor de bescherming van de 
andere fundamentele waarden waarop de 
Unie is gegrondvest, zoals vrijheid, 
democratie, gelijkheid en eerbiediging van 
de mensenrechten. De eerbiediging van de 
rechtsstaat is onlosmakelijk verbonden 
met eerbiediging van de democratie en de 
grondrechten: van democratie en 
eerbiediging van de grondrechten kan 
geen sprake zijn zonder eerbiediging van 
de rechtsstaat en vice versa.

Schrappen

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bij de uitvoering van de begroting 
van de Unie door de lidstaten is, ongeacht 
de wijze van uitvoering, eerbiediging van 
de rechtsstaat een essentiële voorwaarde 
voor de naleving van het in artikel 317 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vervatte beginsel van goed 
financieel beheer.

(4) Bij de uitvoering van de begroting 
van de Unie door de lidstaten is, ongeacht 
de wijze van uitvoering, eerbiediging van 
de rechtsstaat en van de grondrechten een 
essentiële voorwaarde voor de naleving 
van het in artikel 317 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie vervatte beginsel van goed financieel 
beheer.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Rechterlijke organen dienen 
onafhankelijk en onpartijdig op te treden
en onderzoeks- en vervolgingsinstanties 
dienen hun taken naar behoren te kunnen 
uitvoeren. Zij dienen te worden voorzien 
van toereikende middelen en procedures 
om doeltreffend te kunnen optreden, met 
volledige inachtneming van het recht op 
een eerlijk proces. Deze voorwaarden zijn 
vereist als minimale waarborg tegen 
onrechtmatige en willekeurige beslissingen 
door overheidsinstanties, die de financiële 
belangen van de Unie zouden kunnen 
schaden.

(6) De onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht 
dient te allen tijde te worden 
gewaarborgd, en onderzoeks- en 
vervolgingsinstanties dienen hun taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren. Zij 
dienen te worden voorzien van toereikende 
middelen en procedures om doeltreffend te 
kunnen optreden, met volledige 
inachtneming van het recht op een eerlijk 
proces. Deze voorwaarden zijn vereist als 
minimale waarborg tegen onrechtmatige en 
willekeurige beslissingen door 
overheidsinstanties, die deze fundamentele 
beginselen zouden kunnen ondergraven.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De eerbiediging van de rechtsstaat 
is niet alleen van belang voor burgers van 
de Unie, maar ook voor 
bedrijfsinitiatieven, innovatie,
investeringen en de goede werking van de 
interne markt, die het best tot hun recht 
komen als er een gedegen juridisch en 
institutioneel kader voorhanden is .

(8) De eerbiediging van de rechtsstaat 
en de grondrechten is van essentieel 
belang om de burgers in staat te stellen ten 
volle deel te nemen aan het democratisch 
bestel van de Unie. Het is ook van belang 
voor het ondernemerschap, 
bedrijfsinitiatieven, innovatie en
investeringen, en voor de bevordering van 
een op rechten gebaseerde en goed 
functionerende interne markt. De interne 
markt heeft behoefte aan een stabiel 
juridisch en institutioneel kader om het 
wederzijds vertrouwen van alle 
marktdeelnemers te verzekeren, het 
volledige potentieel ervan te realiseren en 
voor duurzame groei op lange termijn te 
zorgen. In situaties waarin een lidstaat de 
eerbiediging van de rechtsstaat en de 
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grondrechten niet meer garandeert, 
hebben de Unie en de lidstaten de plicht 
om de integriteit en de toepassing van de 
Verdragen te waarborgen en de rechten 
van een ieder binnen hun rechtsgebied te 
beschermen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 19 VEU, waarin de in 
artikel 2 VEU vervatte waarde van de 
rechtsstaat wordt uitgewerkt, bepaalt dat de 
lidstaten dienen te voorzien in de nodige 
rechtsmiddelen om doeltreffende 
rechterlijke bescherming op de onder het 
recht van de Unie vallende gebieden te 
verzekeren; daarbij gaat het ook om de 
gebieden die de tenuitvoerlegging van de 
begroting van de Unie betreffen. Het 
loutere feit dat wordt voorzien in 
doeltreffende rechterlijke toetsing om de 
naleving van het EU-recht te waarborgen, 
is het wezen van de rechtsstaat en vereist 
onafhankelijke rechters13. Het behoud van 
de gerechtelijke onafhankelijkheid is 
essentieel, zoals ook wordt bevestigd door 
artikel 47, tweede alinea, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie14. Dit geldt in het bijzonder voor de 
rechterlijke toetsing van de maatregelen, 
overeenkomsten en andere instrumenten tot 
openbare uitgaven of schulden leiden, 
onder meer in het kader van openbare 
aanbestedingsprocedures, die ook aan de 
rechter kunnen worden voorgelegd.

(9) Artikel 19 VEU, waarin de in 
artikel 2 VEU vervatte waarde van de 
rechtsstaat wordt uitgewerkt, bepaalt dat de 
lidstaten dienen te voorzien in de nodige 
rechtsmiddelen om doeltreffende 
rechterlijke bescherming op de onder het 
recht van de Unie vallende gebieden te 
verzekeren; daarbij gaat het ook om de 
gebieden die de tenuitvoerlegging van de 
begroting van de Unie betreffen. De 
doeltreffendheid van rechtsspraakstelsels 
is een belangrijk aspect van de rechtsstaat 
en is essentieel om gelijke behandeling te 
verzekeren, misbruik door regeringen te 
bestraffen en willekeur te voorkomen. Het 
loutere feit dat wordt voorzien in 
doeltreffende rechterlijke toetsing om de 
naleving van het EU-recht te waarborgen, 
is het wezen van de rechtsstaat en vereist 
onafhankelijke rechters13. Het garanderen 
van het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en op een eerlijk 
proces, en het behoud van de gerechtelijke
onafhankelijkheid zijn essentieel, zoals ook 
wordt bevestigd door artikel 47, tweede 
alinea, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie14. Dit 
geldt in het bijzonder voor de rechterlijke 
toetsing van de wettelijkheid van de
maatregelen, overeenkomsten en andere 
instrumenten die tot openbare uitgaven of 
schulden leiden, onder meer in het kader 
van openbare aanbestedingsprocedures, die 
ook bij de rechter aanhangig kunnen 
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worden gemaakt.

__________________ __________________

13 Zaak C-64/16, punten 32-36. 13 Zaak C-64/16, punten 32-36.

14 Zaak C-64/16, punten 40-41. 14 Zaak C-64/16, punten 40-41.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er is derhalve een duidelijk verband 
tussen de eerbiediging van de rechtsstaat 
en een doeltreffende uitvoering van de 
begroting van de Unie overeenkomstig de 
beginselen van goed financieel beheer.

(10) Er is derhalve een duidelijk verband 
tussen de eerbiediging van de rechtsstaat 
en de grondrechten en een doeltreffende 
uitvoering van de begroting van de Unie 
overeenkomstig de beginselen van goed 
financieel beheer.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Als zich in de lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat voordoen, die met name 
gevolgen hebben voor de goede werking 
van de overheidsinstanties en 
doeltreffende rechterlijke toetsing, kan dat 
de financiële belangen van de Unie ernstig 
schaden.

(11) Als zich in de lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat voordoen, kan dat ernstige 
schade toebrengen aan de financiële 
belangen van de Unie, met name wanneer 
het gaat om onregelmatigheden bij 
uitgaven uit de begroting van de Unie, en 
aan de rechten en belangen van de 
burgers, ongeacht waar zij leven.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De identificatie van een algemene (12) De identificatie van een algemene 
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tekortkoming noopt tot een kwalitatieve 
beoordeling door de Commissie. Deze
beoordeling zou kunnen worden gebaseerd 
op informatie die afkomstig is uit alle 
beschikbare bronnen en van alle erkende 
instellingen, waaronder arresten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, 
verslagen van de Rekenkamer en de 
conclusies en aanbevelingen van relevante 
internationale organisaties en netwerken, 
zoals de organen van de Raad van Europa 
en de Europese netwerken van Hoge Raden
en raden voor de rechtspraak.

tekortkoming noopt tot een kwalitatieve, 
objectieve, transparante, niet-
gepolitiseerde en onpartijdige beoordeling 
op basis van specifieke bewijzen, door de 
Commissie, daarbij ondersteund door een 
representatief panel van onafhankelijke 
deskundigen. De jaarlijkse beoordeling 
van alle lidstaten moet worden gebaseerd 
op informatie die afkomstig is uit alle 
beschikbare bronnen en van alle erkende 
instellingen, waaronder arresten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, verslagen van de Rekenkamer, 
verslagen en adviezen van andere 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Unie, zoals het 
Economisch en Sociaal Comité, het 
Comité van de Regio's, de Ombudsman en 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, en de conclusies en 
aanbevelingen van relevante internationale 
organisaties en netwerken, zoals de 
organen van de Raad van Europa en de 
Europese netwerken van Hoge Raden en 
raden voor de rechtspraak, alsook 
verslagen van niet-gouvernementele en 
maatschappelijke organisaties. Deze 
beoordeling moet bestaande instrumenten 
en mechanismen zoals het mechanisme 
voor samenwerking en toetsing voor 
Bulgarije en Roemenië vervangen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld die noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de begroting van de Unie 
ingeval zich in lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat voordoen.

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld die noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de begroting van de Unie 
ingeval zich in lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat en de grondrechten voordoen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "de rechtsstaat": de in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vervatte waarde van de Unie, waaronder 
worden begrepen de beginselen van 
legaliteit (dat een transparant, 
controleerbaar, democratisch en 
pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat), rechtszekerheid, 
verbod van willekeur van de uitvoerende 
macht, doeltreffende rechterlijke 
bescherming door onafhankelijke rechters 
(ook van de grondrechten), scheiding der 
machten en gelijkheid voor de wet;

a) "de rechtsstaat en de grondrechten" 
zoals vervat in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie behelst de 
beginselen van legaliteit (dat een 
transparant, controleerbaar, democratisch 
en pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat), rechtszekerheid, 
verbod van willekeur van de uitvoerende 
macht, toegang tot de rechtspraak en
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door onafhankelijke en onpartijdige
rechters, scheiding der machten, non-
discriminatie en gelijkheid voor de wet,
eerbiediging van de grondrechten zoals 
vastgesteld in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en in 
internationale mensenrechtenverdragen;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat": een 
wijdverbreid of zich herhalend handelen of 
nalaten dan wel een maatregel van
overheidsinstanties met aantasting van de 
rechtsstaat tot gevolg;

b) "algemene tekortkoming": een 
situatie waar een systemische bedreiging
van de rechtsstaat en de grondrechten zou 
kunnen ontstaan, of waar de rechtsstaat 
en de grondrechten direct of indirect op 
systemische wijze worden ondermijnd, 
hetzij door de gecombineerde impact van 
handelen of nalaten, het al dan niet 
nemen van maatregelen door 
overheidsinstanties, of door wijdverbreid 
of zich herhalend handelen of nalaten, al 
dan niet nemen van maatregelen door
overheidsinstanties, indien deze situatie 
negatieve gevolgen heeft of dreigt te 
hebben voor de goede uitvoering van de 
begroting van de Unie, met name de 
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activiteiten inzake beheer en controle, 
overeenkomstig de beginselen van goed 
financieel beheer en de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Er worden passende, evenwichtige 
en evenredige maatregelen genomen als 
de Commissie van oordeel is dat zij 
redelijke gronden heeft om aan te nemen 
dat de voorwaarden voor het vaststellen 
van een algemene tekortkoming in een 
lidstaat zijn vervuld.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden passende maatregelen 
genomen als een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat in een 
lidstaat de beginselen van goed financieel 
beheer of de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie aantast 
of dreigt aan te tasten, met name waar het 
gaat om:

1. De maatregelen worden met name
genomen als een algemene tekortkoming in 
een lidstaat negatieve gevolgen heeft of 
dreigt te hebben voor:

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de goede uitvoering van de 
begroting van de Unie ingevolge een 
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systemische schending van de 
grondrechten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als algemene tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat kunnen met 
name worden aangemerkt:

2. Als algemene tekortkomingen 
worden met name aangemerkt:

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het in gevaar brengen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht,

a) het in gevaar brengen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, onder meer door het vaststellen 
van beperkingen op de autonome 
uitoefening van de rechterlijke macht 
door extern in te grijpen in de 
onafhankelijkheidsgaranties, door de 
rechtsmacht van buitenaf in te perken, 
door de regels inzake de benoeming of de 
arbeidsvoorwaarden van justitieel 
personeel willekeurig te herzien of door 
het justitieel personeel te beïnvloeden op 
een wijze die hun onpartijdigheid in 
gevaar brengt,

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 � lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het vaststellen van een 
algemene tekortkoming wordt de 
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Commissie bijgestaan door een 
representatief panel van onafhankelijke 
deskundigen (het deskundigenpanel 
inzake democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten), dat de situatie in alle 
lidstaten jaarlijks beoordeelt op basis van 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria en 
informatie, waaronder besluiten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, verslagen van de Rekenkamer, 
verslagen en adviezen van andere 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Unie, en de 
conclusies en aanbevelingen van 
relevante internationale organisaties. 
De evaluatie wordt openbaar gemaakt.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het jaarlijkse debat naar 
aanleiding van de beoordeling van het 
deskundigenpanel inzake democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten wordt 
gehouden door het Europees Parlement, 
samen met de nationale parlementen. 
Daartoe wordt een gezamenlijke 
parlementaire werkgroep opgericht door 
de nationale parlementen en de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement. 
De organisatie en het interne reglement 
van de gezamenlijke parlementaire
werkgroep wordt gezamenlijk vastgesteld 
door het Europees Parlement en de 
nationale parlementen, in 
overeenstemming met artikel 9 van 
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie, gehecht aan het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Deskundigenpanel inzake democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten

1. Het deskundigenpanel inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten is samengesteld uit de 
volgende leden:

a) één door het nationaal parlement 
aangewezen onafhankelijke deskundige 
per lidstaat, die een gekwalificeerde 
rechter van het grondwettelijk hof of de 
hoogste rechterlijke instantie is en die niet 
in actieve dienst is;

b) tien verdere deskundigen die door het 
Europees Parlement met 
tweederdemeerderheid van zijn leden zijn 
aangewezen op basis van een lijst met 
deskundigen die zijn voorgedragen door:

i) de vereniging van alle Europese 
academies voor wetenschappen (ALLEA);

ii) het Europees netwerk van nationale 
mensenrechteninstituten (ENNHRI);

iii) de Raad van Europa (waaronder de
Commissie van Venetië, de Groep van 
Staten tegen corruptie (GRECO) en de 
commissaris voor de mensenrechten van 
de Raad van Europa);

iv) de Europese Commissie voor 
Efficiëntie in Justitie (Cepej) en de Raad 
van de balies van de Europese Unie 
(CCBE); en

v) de Verenigde Naties (VN), de 
Organisatie voor Vrede en Veiligheid in 
Europa (OVSE) en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO).

2. Bij het samenstellen van het 
deskundigenpanel inzake democratie, de 
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rechtsstaat en de grondrechten wordt 
gezorgd voor genderevenwicht.

3. Het deskundigenpanel inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten kiest zijn voorzitter onder 
zijn leden.

4. Om de werkzaamheden van het 
deskundigenpanel inzake democratie, 
de rechtsstaat en de grondrechten te 
ondersteunen, stelt de Commissie het 
deskundigenpanel een secretariaat ter 
beschikking dat het panel in staat stelt 
doeltreffend te functioneren, met name 
door gegevens- en informatiebronnen te 
verzamelen die door het panel beoordeeld 
en onderzocht moeten worden, en door 
administratieve ondersteuning te bieden.
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