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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien met name artikel 2, artikel 3, 
lid 1, artikel 3, lid 3, tweede alinea, en de 
artikelen 6, 7 en 11 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,

– gezien met name artikel 2, artikel 3, 
lid 1, artikel 3, lid 3, tweede alinea, artikel 
4, lid 3, en de artikelen 5, 6, 7 en 11 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 4, lid 3, en artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, artikel 295 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en protocollen nr. 1 betreffende de 
rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie en nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gezien protocollen nr. 1 betreffende 
de rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie en nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 3
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Visum 8
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de instrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de bescherming 
van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en de rechtspraak van de 
verdragsorganen van de Verenigde Naties,

– gezien de instrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de bescherming 
van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, met inbegrip van het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, en de rechtspraak 
van de verdragsorganen van de Verenigde 
Naties,

Or. en

Amendement 4
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de instrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de bescherming 
van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en de rechtspraak van de 
verdragsorganen van de Verenigde Naties,

– gezien de instrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de bescherming 
van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en de aanbevelingen en 
verslagen van de universele periodieke 
doorlichting van de Verenigde Naties, 
evenals de rechtspraak van de 
verdragsorganen van de Verenigde Naties 
en de bijzondere procedures van de 
Mensenrechtenraad,

Or. en

Amendement 5
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van de 
Verenigde Naties over 
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mensenrechtenverdedigers,

Or. en

Amendement 6
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Sociaal 
Handvest, en met name artikel E,

– gezien de aanbevelingen en 
verslagen van het Bureau voor 
Democratische instellingen en 
Mensenrechten, de Hoge Commissaris 
inzake de nationale minderheden, de 
OVSE-vertegenwoordiger voor 
mediavrijheid en andere organen van de 
OVSE,

Or. en

Amendement 7
Evin Incir

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie dat een 
grondrecht is en gezien de bescherming 
van Europese burgers tegen discriminatie 
uit hoofde van artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, de verdragen, 
aanbevelingen, resoluties en verslagen 
van de Parlementaire Vergadering, het 
Comité van Ministers, de Commissaris 
voor de rechten van de mens en de 
Commissie van Venetië van de Raad van 
Europa,

Schrappen

Or. en

Amendement 9
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, de verdragen, 
aanbevelingen, resoluties en verslagen van 
de Parlementaire Vergadering, het Comité 
van Ministers, de Commissaris voor de 
rechten van de mens en de Commissie van 
Venetië van de Raad van Europa,

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en het 
Europees Sociaal Handvest, de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en het Europees 
Comité voor sociale rechten, de verdragen, 
aanbevelingen, resoluties en verslagen van 
de Parlementaire Vergadering, het Comité 
van Ministers, de Commissaris voor de 
rechten van de mens, de Europese 
Commissie tegen Racisme en 
Onverdraagzaamheid, de stuurgroep 
inzake antidiscriminatie, diversiteit en 
inclusie, de Commissie van Venetië en 
andere organen van de Raad van Europa,

Or. en
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Amendement 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, de verdragen, 
aanbevelingen, resoluties en verslagen van 
de Parlementaire Vergadering, het Comité 
van Ministers, de Commissaris voor de 
rechten van de mens en de Commissie van 
Venetië van de Raad van Europa,

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, de verdragen, 
aanbevelingen, resoluties en verslagen van 
de Parlementaire Vergadering, het Comité 
van Ministers, de Commissaris voor de 
rechten van de mens, de Europese 
Commissie tegen Racisme en 
Onverdraagzaamheid, de onlangs 
opgerichte stuurgroep inzake 
antidiscriminatie, diversiteit en inclusie en 
de Commissie van Venetië van de Raad 
van Europa,

Or. en

Amendement 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen corruptie,

Or. en

Amendement 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
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Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de overeenkomst tot 
oprichting van de Groep van staten tegen 
corruptie,

Or. en

Amendement 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Memorandum van 
overeenstemming tussen de Raad van 
Europa en de Europese Unie van 23 mei 
2007,

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de checklist voor de 
beginselen van de rechtsstaat die door de 
Commissie van Venetië is goedgekeurd 
tijdens haar 106e plenaire vergadering op 
18 maart 2016,

Schrappen

Or. en
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Amendement 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “Toolkit for Member 
States - Respecting democracy, rule of law 
and human rights in the framework of the 
COVID-19 sanitary crisis” van de Raad 
van Europa van 7 april 2020,

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarverslag 2020 van de 
partnerorganisaties van het platform van 
de Raad van Europa ter bevordering van 
de bescherming van de journalistiek en de 
veiligheid van journalisten,

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 17 juli 2019, getiteld 
“Versterking van de rechtsstaat binnen de 
Unie: Een blauwdruk voor actie” 
(COM(2019)0343),

Schrappen
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Or. en

Amendement 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 29 januari 2020 over het 
werkprogramma voor 2020 van de 
Commissie (COM(2020)0027) en het 
aangepaste werkprogramma van de 
Commissie van 27 mei 2020 
(COM(2020)440),

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 oktober 2016 met aanbevelingen aan 
de Commissie betreffende de instelling 
van een EU-mechanisme voor democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten1,

Schrappen

_________________
1 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162.

Or. en

Amendement 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 18
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 19 april 
2018 over de noodzaak van invoering van 
een Europees waardeninstrument ter 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties die in de Europese Unie op 
lokaal en nationaal niveau de 
fundamentele waarden uitdragen2,

Schrappen

_________________
2 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 117.

Or. en

Amendement 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
17 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het 
programma Rechten en waarden3,

Schrappen

_________________
3 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0407.

Or. en

Amendement 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 20

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2018 over de noodzaak van 

Schrappen
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een omvattend EU-mechanisme voor de 
bescherming van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten4,
_________________
4 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0456.

Or. en

Amendement 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2019 over de situatie van de grondrechten 
in de Europese Unie in 20175,

Schrappen

_________________
5 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0032.

Or. en

Amendement 24
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0111.



AM\1209847NL.docx 13/196 PE653.810v01-00

NL

Or. en

Amendement 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 maart 2019 over de stand van zaken 
ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd 
tegen corruptie binnen de EU, in het 
bijzonder in Malta en Slowakije6,

Schrappen

_________________
6 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0328.

Or. en

Amendement 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones7,

Schrappen

_________________
7 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Amendement 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto
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Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones7,

Schrappen

_________________
7 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. en

Amendement 28
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU1 bis,

_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0111.

Or. en

Amendement 29
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het verslag van EIGE 
getiteld “Beijing +25: the fifth review of 
the implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member 
States” dat in november 2019 werd 
gepubliceerd,

Or. en

Amendement 30
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 24

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2020 over mensenrechten en democratie 
in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie ter zake – jaarverslag 
20188,

Schrappen

_________________
8 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0007.

Or. en

Amendement 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de jaarverslagen van de 
Europese Commissie over de controle op 
de toepassing van het EU-recht,

Or. en
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Amendement 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Ontwerpresolutie
Visum 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het EU-scorebord voor 
justitie van 2020 dat door de Europese 
Commissie werd gepubliceerd,

Or. en

Amendement 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2020 over hoorzittingen die plaatsvinden 
in het kader van artikel 7, lid 1, van het 
VEU met betrekking tot Polen en 
Hongarije9,

Schrappen

_________________
9 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Amendement 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2020 over hoorzittingen die plaatsvinden 
in het kader van artikel 7, lid 1, van het 

Schrappen
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VEU met betrekking tot Polen en 
Hongarije9,
_________________
9 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0014.

Or. en

Amendement 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 26

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
17 april 2020 over gecoördineerde EU-
maatregelen om de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan te bestrijden10,

Schrappen

_________________
10 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0054.

Or. en

Amendement 36
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag “Challenges 
facing civil society organisations working 
on human rights in the EU” van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten van 2018,

Or. en
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Amendement 37
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen en gegevens 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten,

Or. en

Amendement 38
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de groep 
Grondrechten en de rechtsstaat van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
van juni 2020 met als titel “National 
developments from a civil society 
perspective, 2018-2019”,

Or. en

Amendement 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 27

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke 
aanbevelingen van een aantal 
maatschappelijke organisaties in het 
document “From blueprint to footprint: 
Safeguarding media freedom and 
pluralism through the European Rule of 

Schrappen
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Law Mechanism” van april 2020,

Or. en

Amendement 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 28

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het rapport van het 
Europees netwerk van nationale 
mensenrechteninstituten (ENHRI), 
getiteld “The Rule of Law in the 
European Union” van 11 mei 2020,

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 29

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de bijdrage van de 
werkgroep intern mensenrechtenbeleid 
van de EU van het netwerk 
Mensenrechten en Democratie (Human 
Rights and Democracy Network) van 4 
mei 2020 aan de Europese Commissie in 
het kader van de raadpleging van 
belanghebbenden in verband met de 
opstelling van het jaarverslag over de 
rechtsstaat,

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
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Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de werkzaamheden van het 
OHCHR van de Verenigde Naties en de 
resoluties van de Werkgroep van de 
Verenigde Naties inzake willekeurige 
detentie betreffende de lidstaten,

Or. en

Amendement 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resoluties van de Raad 
van Europa inzake de situatie met 
betrekking tot de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten in de 
lidstaten, evenals zijn verslag van 2019 
over de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten,

Or. en

Amendement 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de arresten van het Europees Hof 
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voor de Rechten van de Mens betreffende 
mensenrechtenzaken in de Unie en haar 
lidstaten,

Or. en

Amendement 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 29 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de 44e 
bijeenkomst van de Raad voor de 
mensenrechten van de Verenigde Naties,

Or. en

Amendement 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 29 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen van de speciale 
VN-rapporteur (voor nationale 
minderheden, vrijheid van meningsuiting, 
verdedigers van rechters en advocaten…) 
over de toestand van de mensenrechten, 
de democratie en de rechtsstaat in de 
lidstaten,

Or. en

Amendement 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest



PE653.810v01-00 22/196 AM\1209847NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Visum 30

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beoordeling van de 
Europese meerwaarde bij het 
initiatiefverslag van wetgevende aard over 
een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten van oktober 
2016,

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de voorlopige beoordeling 
van de Europese meerwaarde van een 
EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten van het 
Parlement van april 2020,

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (A9-0000/2020),

Schrappen

Or. en
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Amendement 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 19 
juni 2019 over “Verdere versterking van 
de rechtsstaat binnen de Unie. Stand van 
zaken en mogelijke volgende stappen” 
waarin werd voorgesteld om een jaarlijks 
forum van belanghebbenden over de 
grondrechten en de rechtsstaat op te 
richten,

Or. en

Amendement 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Visum 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van de Europese Unie en de lidstaten die 
bijeenkwamen met de Raad van 
16 december 2014 over het waarborgen 
van de eerbiediging van de rechtsstaat,

Or. en

Amendement 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Ontwerpresolutie
Visum 34 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van de 
Verenigde Naties van 8 maart 1998 over 
mensenrechtenverdedigers,

Or. en

Amendement 53
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven;

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben, dat 
alle lidstaten deze waarden vrijelijk hebben 
onderschreven en dat die het fundament 
vormen van de rechten die allen die in de 
Unie wonen genieten;

Or. ro

Amendement 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven;

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven; overwegende dat 
de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten beginselen zijn die elkaar 
versterken;

Or. en

Amendement 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven;

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU);

Or. en

Amendement 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
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Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven;

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven; overwegende dat 
deze waarden stoelen op objectieve 
criteria;

Or. en

Amendement 57
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat de Unie berust op de 
waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten deze waarden vrijelijk 
hebben onderschreven;

overwegende dat de Unie berust op de 
waarden eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU); overwegende dat de 
lidstaten deze waarden gemeen hebben en 
dat alle lidstaten zich tot eerbiediging van 
deze waarden hebben verbonden;

Or. bg
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Amendement 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Unie 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, VEU de 
gelijkheid van de lidstaten voor de 
Verdragen moet eerbiedigen en 
overwegende dat de eerbiediging van 
culturele diversiteit en nationale tradities 
binnen en tussen de lidstaten niet in de 
weg mag staan aan een uniform en hoog 
niveau van bescherming van democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten in de hele 
Unie; overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid en non-discriminatie een 
universeel beginsel is en als een rode 
draad door alle beleidsmaatregelen en 
activiteiten van de Unie loopt;

Or. en

Amendement 59
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het concept van 
een rechtsstaat onder meer beginselen 
omvat zoals het legaliteitsbeginsel, 
rechtszekerheid, een verbod van willekeur 
van de uitvoerende macht, doeltreffende 
rechterlijke bescherming door 
onafhankelijke en onpartijdige rechters, 
de scheiding der machten en gelijkheid 
voor de wet;

Or. en
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Amendement 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het concept van 
de rechtsstaat moet worden begrepen als 
een democratische rechtsstaat, d.w.z. een 
rechtsstaat die eerst en vooral is 
gegrondvest op de eerbiediging van de 
democratische processen en de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de rechtsstaat 
door de Verenigde Naties is uitgeroepen 
tot een universeel grondbeginsel;

Or. en

Amendement 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat ongeveer 10 % 
van de burgers van de Unie tot een 
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nationale minderheid behoort; 
overwegende dat er geen rechtskader van 
de Unie bestaat om hun rechten als 
minderheid te waarborgen; overwegende 
dat de invoering van een doeltreffend 
mechanisme om hun rechten in de Unie te 
monitoren uiterst belangrijk is; 
overwegende dat gelijke behandeling een 
grondrecht is, en geen privilege, van alle 
burgers;

Or. en

Amendement 63
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de effectieve 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de rechtbanken, evenals de garantie van 
een effectieve en volledige toegang tot de 
rechter, ook voor kinderen, fundamentele 
vereisten zijn om een eerlijk proces te 
waarborgen en te garanderen dat alle uit 
het recht van de Unie voortvloeiende 
rechten worden beschermd;

Or. en

Amendement 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in 
enkele lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 

Schrappen
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internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 65
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat gelijkheid 
en non-discriminatie niet gewaarborgd 
zijn en dat vooral de rechten van 
kwetsbare groepen niet worden 
geëerbiedigd, onder meer de rechten van 
de vrouw, seksuele en reproductieve 
rechten, de rechten van LGBTI’s, 
etnische en religieuze minderheden, 
personen met een handicap en ouderen; 
overwegende dat volgens internationale 
vergelijkingen en resoluties van het 
Parlement met name in Hongarije en Polen 
de situatie op het gebied van de democratie 
aanzienlijk is verslechterd; overwegende 
dat de noodmaatregelen van de lidstaten 
in verband met de COVID-19-pandemie 
de grondrechten onnodig hebben 
ingeperkt en de democratische checks-
and-balances hebben verzwakt; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
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gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 66
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen met name in 
Hongarije en Polen de situatie op het 
gebied van de democratie aanzienlijk is 
verslechterd; overwegende dat het 
Parlement deze verontrustende 
ontwikkelingen vanaf 2011 herhaaldelijk 
heeft behandeld in zijn resoluties, onder 
meer door de inleiding van de procedure 
uit hoofde van artikel 7 VEU tegen 
Hongarije in 2018; overwegende dat het 
Parlement al sinds 2016 pleit voor een 
omvattende en preventieve monitoring op 
dit gebied, gepaard gaande met een op 
feiten gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 67
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in 
enkele lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie de afgelopen jaren in enkele 
lidstaten zijn bedreigd; overwegende dat 
het Parlement al sinds 2016 pleit voor een 
omvattende en preventieve monitoring op 
dit gebied, gepaard gaande met een 
objectieve, op feiten gebaseerde aanpak, 
via een EU-mechanisme voor democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten;

Or. bg

Amendement 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in 
enkele lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

B. overwegende dat via internationale 
vergelijkingen en resoluties van het 
Parlement de democratische waarden in 
de lidstaten regelmatig worden 
gemonitord; overwegende dat het 
Parlement al sinds 2016 pleit voor een 
omvattende en preventieve monitoring op 
dit gebied, gepaard gaande met een op 
feiten gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. pl
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Amendement 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in 
enkele lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 
gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

B. overwegende dat de verdediging 
van de waarden van de Unie in alle 
lidstaten van fundamenteel belang is voor 
een correcte werking van de Unie; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende monitoring 
op dit gebied, gepaard gaande met een op 
feiten gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen de situatie op het gebied van de 
democratie aanzienlijk is verslechterd; 
overwegende dat het Parlement al sinds 
2016 pleit voor een omvattende en 
preventieve monitoring op dit gebied, 
gepaard gaande met een op feiten 

B. overwegende dat de waarden van 
de Unie het afgelopen decennium in enkele 
lidstaten op schaamteloze wijze zijn 
geschonden; overwegende dat volgens 
internationale vergelijkingen en resoluties 
van het Parlement met name in Hongarije 
en Polen, maar ook in andere lidstaten, de 
situatie op het gebied van de democratie 
aanzienlijk is verslechterd; overwegende 
dat het Parlement al sinds 2016 pleit voor 
een omvattende en preventieve monitoring 
op dit gebied, gepaard gaande met een op 
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gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

feiten gebaseerde aanpak, via een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 71
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat geen enkele 
lidstaat gendergelijkheid heeft 
gerealiseerd noch een einde heeft 
gemaakt aan seksueel en 
gendergerelateerd geweld; overwegende 
dat in de Unie zichtbare en 
georganiseerde verslechteringen op het 
gebied van gendergelijkheid en de rechten 
van de vrouw kunnen worden 
waargenomen, waaronder een 
zorgwekkende trend van regressief beleid 
en wetgevingsvoorstellen die de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
beperken in verschillende lidstaten, zoals 
opgemerkt in het verslag van EIGE over 
Beijing +25;

Or. en

Amendement 72
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Unie in haar 
toetredingscriteria heeft gecodificeerd dat 
lidmaatschap van de Unie vereist dat de 
kandidaat-lidstaat zo ver is gekomen dat 
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hij beschikt over stabiele instellingen die 
de democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten en het respect voor en de 
bescherming van minderheden 
garanderen; overwegende dat de Unie 
echter niet beschikt over doeltreffende 
instrumenten om deze criteria te 
handhaven zodra een land lid is geworden 
van de Unie;

Or. en

Amendement 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de rechten van 
kwetsbare groepen zoals vrouwen, Roma 
en LGBTI’s in sommige lidstaten nog 
altijd niet volledig worden geëerbiedigd, 
en dat deze groepen niet volledig zijn 
beschermd tegen haat en discriminatie, 
hetgeen indruist tegen de waarden van de 
Unie als bepaald in artikel 2 VEU en het 
recht op non-discriminatie, vastgelegd in 
artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 74
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de eerbiediging 
van de rechten van minderheden 
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weliswaar deel uitmaakt van de reeks 
criteria waaraan een toetredingskandidaat 
moet voldoen op het ogenblik van 
toetreding, maar dat dergelijke ijkpunten 
niet van toepassing zijn voor staten die 
reeds lid zijn van de Unie; overwegende 
dat het gebrek aan dergelijke ijkpunten 
het terugdraaien van reeds uitgevoerde 
maatregelen door de lidstaten 
aanmoedigt;

Or. en

Amendement 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat, in 
tegenstelling tot de rechtspraak van het 
Hongaarse Constitutioneel Hof en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, aan het recht van transgenders en 
interseksuele personen om toegang te 
krijgen tot wettelijke 
gendererkenningsprocedures in 
Hongarije een einde werd gemaakt door 
wetswijzigingen aan het nationaal 
register; overwegende dat dergelijke 
wijzigingen de eerder aanpasbare 
categorie “geslacht” hebben gewijzigd in 
de niet aanpasbare categorie “geslacht bij 
de geboorte”, een doelgerichte overtreding 
van de nationale en Europese 
rechtsregels;

Or. en

Amendement 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley
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Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat door de 
Poolse Commissaris voor de 
mensenrechten is gedocumenteerd en 
bevestigd dat meer dan 100 Poolse 
gemeenten en lokale overheden zichzelf 
hebben uitgeroepen tot LGBTI-vrije zone 
of zogenoemde “regionale handvesten 
voor gezinsrechten” hebben goedgekeurd, 
die LGBTI’s discrimineren; overwegende 
dat de Poolse Commissaris voor de 
mensenrechten dergelijke acties heeft 
veroordeeld en negen klachten heeft 
ingediend bij administratieve 
rechtbanken, met het argument dat 
LGBTI-vrije zones een schending zijn van 
het Unierecht; overwegende dat de 
Commissie in mei 2020 een schrijven 
heeft verzonden naar vijf burgemeesters 
van Poolse steden die financiële middelen 
ontvangen uit het Cohesiefonds, waarin 
zij wijst op de verantwoordelijkheden van 
de regionale administratieve instanties, 
onderstreept dat uitgaven in het kader van 
het Cohesiefonds niet mogen 
discrimineren op grond van seksuele 
geaardheid en dat gemeenten die optreden 
als werkgever zich moeten houden aan 
Richtlijn 2000/78/EG van de Raad1 bis, die 
discriminatie en pesterij op het werk op 
grond van seksuele geaardheid verbiedt; 
overwegende dat lokale overheden 
rechtszaken aanhangig hebben gemaakt 
tegen drie Poolse LGBTI-activisten die de 
zogenoemde “Haatatlas” hebben 
opgesteld;
_________________
1 bis Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16).
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Or. en

Amendement 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
niet alleen de lidstaat betreffen waar deze 
schendingen zich voordoen, maar ook van 
invloed zijn op andere lidstaten, negatieve 
gevolgen hebben voor de cohesie van het 
Europese project, de grondrechten van alle 
burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de 
cohesie van het Europese project, de 
rechten van alle burgers van de Unie en het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat de in artikel 2 
VEU neergelegde waarden de rechten van 
alle burgers van de Unie versterken;

Or. pl

Amendement 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
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Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
zonder passende reactie en zonder 
gevolgen op Europees niveau negatieve 
gevolgen hebben voor de cohesie van het 
Europese project, de rechten van alle 
burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 80
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie, de rechten van 
personen op het grondgebied van de Unie 
en voor het wederzijds vertrouwen tussen 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement
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C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de cohesie van het Unieproject, de rechten 
van alle burgers van de Unie en het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 82
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de cohesie 
van het Europese project, de rechten van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

C. overwegende dat schendingen van 
de in artikel 2 VEU neergelegde waarden 
negatieve gevolgen hebben voor de 
rechten, de vrijheden en de gelijkheid van 
alle burgers van de Unie en het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat corruptie een 
ernstige bedreiging vormt voor de 
democratie, de rechtsstaat en de gelijke 
behandeling van alle burgers; 
overwegende dat corruptie waarbij 
publieke middelen aan andere doeleinden 
worden toegekend dan die waarvoor zij 
bestemd zijn, het niveau en de kwaliteit 
van de openbare diensten ondermijnt, en 
daarmee afbreuk doet aan de 
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grondrechten;

Or. en

Amendement 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
werkt aan de publicatie van een jaarverslag 
over de rechtsstaat en voornemens is om 
daarna een strategie voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest van 
de grondrechten en een actieplan voor 
Europese democratie voor te stellen;

D. overwegende dat de Commissie 
werkt aan de publicatie van een jaarverslag 
over de rechtsstaat;

Or. pl

Amendement 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
werkt aan de publicatie van een 
jaarverslag over de rechtsstaat en 
voornemens is om daarna een strategie 
voor de tenuitvoerlegging van het 
Handvest van de grondrechten en een 
actieplan voor Europese democratie voor 
te stellen;

D. overwegende dat de Commissie 
heeft getoond dat zij de neiging heeft het 
beginsel van de rechtsstaat op een 
duidelijk politiek aangestuurde manier te 
instrumentaliseren;

Or. en

Amendement 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
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Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat onafhankelijke 
journalistiek en de toegang tot pluriforme 
informatie belangrijke pijlers van de 
democratie zijn; overwegende dat de 
zorgwekkende toestand van de 
mediavrijheid en de pluriformiteit van de 
media in de Unie een voortvarender 
aanpak vergt; overwegende dat de 
aankondiging van de opname van een 
hoofdstuk over mediavrijheid en -
pluriformiteit in het jaarverslag over de 
rechtsstaat met enthousiasme werd 
begroet;

Or. en

Amendement 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de resultaten van 
het jaarverslag over de controle op de 
toepassing van het EU-recht in acht 
moeten worden genomen, gezien het 
aantal overtredingen, de ernst ervan en de 
gevolgen voor de rechtsstaat en voor 
Europese burgers en bedrijven;

Or. en

Amendement 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, eenmaal vastgesteld, een 
onmisbaar instrument zou zijn voor het 
waarborgen van de rechtsstatelijkheid 
binnen de Unie;

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, eenmaal vastgesteld, een 
onmisbaar instrument zou zijn voor het 
waarborgen van de rechtsstatelijkheid 
binnen de Unie, op voorwaarde dat de 
stemprocedure zodanig wordt vastgesteld 
dat dit instrument doeltreffend kan 
worden gebruikt en niet door een 
minderheid in de Raad kan worden 
geblokkeerd;

Or. en

Amendement 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, eenmaal vastgesteld, een 
onmisbaar instrument zou zijn voor het 
waarborgen van de rechtsstatelijkheid 
binnen de Unie;

E. overwegende dat de Europese 
Rekenkamer een aanbeveling heeft 
uitgebracht over de verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, waarin wordt 
geconcludeerd dat de verordening niet 
duidelijk genoeg is en geen gedetailleerde 
criteria voor en definities van 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat bevat;

Or. pl
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Amendement 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, eenmaal vastgesteld, een 
onmisbaar instrument zou zijn voor het 
waarborgen van de rechtsstatelijkheid 
binnen de Unie;

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten ernstige vragen zou doen 
rijzen over het politieke gebruik van 
dergelijke instrumenten ten aanzien van 
lidstaten die het niet volledig eens zijn met 
de politieke visie van de Commissie, met 
name in verband met migratiestrategieën;

Or. en

Amendement 91
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene rechtsstatelijke tekortkomingen 
in de lidstaten, eenmaal vastgesteld, een 
onmisbaar instrument zou zijn voor het 
waarborgen van de rechtsstatelijkheid 
binnen de Unie;

E. overwegende dat een verordening 
betreffende de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
ernstige en algemene rechtsstatelijke 
tekortkomingen in de lidstaten, eenmaal 
vastgesteld, een onmisbaar instrument zou 
zijn voor het waarborgen van de 
rechtsstatelijkheid binnen de Unie;

Or. bg

Amendement 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. benadrukt dat in het advies van de 
Juridische dienst van de Raad van 
25 oktober 2018 wordt geconcludeerd dat 
secundaire wetgeving de in artikel 7 VEU 
neergelegde procedure niet mag omzeilen 
en dat de rechtsstaat niet mag worden 
gebruikt als criterium voor activering van 
het mechanisme dat wordt genoemd in het 
voorstel voor een 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, aangezien dit 
zou leiden tot omzeiling van artikel 7 VEU 
en hieraan gelijk zou staan, en daarom 
eenvoudig aan te vechten zou zijn voor het 
Hof van Justitie van de Europese Unie;

Or. pl

Amendement 93
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het 
maatschappelijk middenveld en vrije 
media van essentieel belang zijn voor een 
gezonde democratie; overwegende dat de 
krimpende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld en 
onafhankelijke journalistiek bijdraagt aan 
schendingen van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat het maatschappelijk 
middenveld nauw moet worden betrokken 
bij elk monitoringmechanisme op dit 
gebied;

Or. en
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Amendement 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en 
bevordering van democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, zoals 
maatschappelijke organisaties, organen 
van de Raad van Europa en de Verenigde 
Naties, het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat nationale parlementen en plaatselijke 
autoriteiten nauw bij het 
monitoringmechanisme betrokken worden;

Or. en

Amendement 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale en regionale 
mensenrechteninstanties, nationale en 
regionale parlementen en plaatselijke 
autoriteiten nauw bij het 
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betrokken worden; monitoringmechanisme betrokken worden; 
overwegende dat de resoluties van 
internationale instellingen over de 
toestand van de democratie, de rechtsstaat 
en de grondrechten tijdens dit proces 
evenwel een andere behandeling moeten 
krijgen;

Or. en

Amendement 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden; overwegende dat 
derhalve toereikende Europese 
financiering nodig is voor het 
maatschappelijk middenveld, met name 
via het programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden;

Or. en

Amendement 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
evenals nationale verenigingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
ondersteuning van de onafhankelijke 
werking van de rechterlijke instanties 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

Or. en

Amendement 98
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, mensenrechtenverdedigers, 
organen van de Raad van Europa en de 
Verenigde Naties, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
nationale mensenrechteninstanties, 
nationale parlementen en plaatselijke 
autoriteiten nauw bij het 
monitoringmechanisme betrokken worden;
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Or. en

Amendement 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, en relevante nationale 
autoriteiten nauw bij het 
monitoringmechanisme betrokken worden;

Or. en

Amendement 100
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat alle belanghebbenden die actief zijn op 
het gebied van de toepassing, bescherming 
en bevordering van democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, zoals 
maatschappelijke organisaties, organen van 
de Raad van Europa en de Verenigde 
Naties, het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten, 
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nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

enz. nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

Or. bg

Amendement 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en nationale en plaatselijke 
autoriteiten nauw bij het 
monitoringmechanisme betrokken worden;

Or. pl

Amendement 102
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties, het Bureau 
van de Europese Unie voor de 

F. overwegende dat het belangrijk is 
dat belanghebbenden die actief zijn op het 
gebied van de bescherming en bevordering 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals maatschappelijke 
organisaties, organen van de Raad van 
Europa, de OVSE en de Verenigde Naties, 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
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grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

grondrechten, nationale 
mensenrechteninstanties, nationale 
parlementen en plaatselijke autoriteiten 
nauw bij het monitoringmechanisme 
betrokken worden;

Or. en

Amendement 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat veel zogenaamde 
maatschappelijke organisaties die zich 
zogezegd bezighouden met de 
bescherming en bevordering van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten per slot van rekening in 
feite politieke doelen nastreven en daarom 
niet mogen worden beschouwd als 
legitieme en onafhankelijke 
belanghebbenden en niet in aanmerking 
mogen komen voor middelen van de Unie; 
overwegende dat de activiteiten van die 
organisaties vaak kunnen worden 
omschreven als buitenlandse politieke 
inmenging;

Or. en

Amendement 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het nieuwe EU-
mechanisme voor democratie, de 
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rechtsstaat en de grondrechten gebaseerd 
moet zijn op duidelijke en objectieve 
indicatoren teneinde de gelijke 
behandeling van alle lidstaten te 
garanderen;

Or. en

Amendement 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de instellingen 
een open, transparante en regelmatige 
dialoog moeten voeren met 
representatieve organisaties en met het 
maatschappelijk middenveld op alle 
niveaus;

Or. en

Amendement 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de formele 
onafhankelijkheid van het rechtsstelsel 
met politieke middelen kan worden 
ondergraven als de overheid besluiten en 
acties poogt te beïnvloeden, zowel achter 
de schermen als via de media;

Or. en
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Amendement 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement, de 
Commissie en de Raad gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid hebben om de 
waarden van de Unie te verdedigen, binnen 
de hun door de Verdragen verleende 
bevoegdheden; overwegende dat een 
interinstitutioneel akkoord 
overeenkomstig artikel 295 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) de mogelijkheid 
zou bieden om bepalingen vast te leggen 
die nodig zijn om de samenwerking tussen 
de drie instellingen in dit kader te 
vergemakkelijken; overwegende dat elk 
van de drie instellingen overeenkomstig 
artikel 295 VWEU een dergelijk akkoord 
kan voorstellen;

G. overwegende dat het Parlement, de 
Commissie en de Raad gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid hebben om de 
waarden van de Unie te verdedigen, binnen 
de hun door de Verdragen verleende 
bevoegdheden;

Or. en

Amendement 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de bestaande 
mechanismen moeten worden versterkt en 
gestroomlijnd en dat er een doeltreffend 
mechanisme moet worden ontwikkeld om 
te garanderen dat de in de Verdragen 
neergelegde beginselen en waarden in de 
hele Unie worden verdedigd;

Or. en
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Amendement 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de toetreding van 
de Unie tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden een 
verplichting is ingevolge artikel 6, lid 2, 
VEU;

Or. en

Amendement 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld maar beklemtoont 
dat de Unie daartoe de lat voor de 
verdediging van de democratie en de 
mensenrechten in de Unie veel hoger 
moet leggen en betreurt dat sommige 
lidstaten weigeren zich te houden aan de 
mensenrechtenresoluties die door 
internationale instanties zijn vastgesteld;

Or. en
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Amendement 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend 
een robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. vindt het uiterst belangrijk dat de 
Unie een voortrekkersrol blijft spelen als 
het gaat om vrijheid en rechtvaardigheid in 
Europa en de rest van de wereld;

Or. pl

Amendement 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend 
een robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie 
een voortrekkersrol blijft spelen als het 
gaat om vrijheid en rechtvaardigheid in 
Europa en de rest van de wereld;

1. wijst erop dat de democratie en de 
rechtsstaat kernonderdelen zijn van de 
Europese beschaving; beklemtoont dat 
deze begrippen veel vormen kunnen 
aannemen en op verschillende, doch 
legitieme manieren kunnen worden 
aanvaard;

Or. en

Amendement 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers, ook mensen die tot 
minderheden behoren, moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in 
Europa en de rest van de wereld;

Or. en

Amendement 114
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
democratie en eerbiediging van de 
rechtsstaat in Europa en de rest van de 
wereld;

Or. bg

Amendement 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste, allesomvattende en positieve 
agenda voor de doeltreffende bescherming 
en versterking van de democratie, 
rechtsstaat en grondrechten voor alle 
Europese burgers moet ontwikkelen; vindt 
het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

Or. en

Amendement 116
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers en personen op haar 
grondgebied moet ontwikkelen; vindt het 
uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

Or. en

Amendement 117
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in 
Europa en de rest van de wereld;

Or. ro

Amendement 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
robuuste en positieve agenda ter 
bescherming en versterking van de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

1. benadrukt dat de Unie dringend een 
empirisch onderbouwde en objectieve 
agenda ter bescherming en versterking van 
de democratie, rechtsstaat en grondrechten 
voor alle EU-burgers moet ontwikkelen; 
vindt het uiterst belangrijk dat de Unie een 
voortrekkersrol blijft spelen als het gaat om 
vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en 
de rest van de wereld;

Or. en

Amendement 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het toenemende en 
zorgwekkende gebruik van de bij artikel 7 
VEU vastgestelde procedure voor politieke 
en ideologische doeleinden;
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Or. en

Amendement 120
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het 
voortbestaan van de Unie als 
democratisch vredesproject in gevaar 
brengt; is zeer bezorgd over de toename 
en het op steeds grotere schaal wortel 
schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem 
dat verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Schrappen

Or. bg

Amendement 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 

2. is zeer bezorgd over de 
economische recessie, en over de toename 
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sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het 
voortbestaan van de Unie als 
democratisch vredesproject in gevaar 
brengt; is zeer bezorgd over de toename 
en het op steeds grotere schaal wortel 
schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem 
dat verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

van corruptie, en wijst op de gevaren die 
deze met zich meebrengen voor de cohesie 
binnen de rechtsorde van de Unie, de 
werking van de interne markt en de 
doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid;

Or. pl

Amendement 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch 
vredesproject in gevaar brengt; is zeer 
bezorgd over de toename en het op steeds 
grotere schaal wortel schieten van het 
autocratische en illiberale gedachtengoed, 
een probleem dat verergerd wordt door de 
COVID-19-pandemie en de economische 
recessie, en over de toename van corruptie 
en “state capture” (frauduleuze controle 
over overheidsinstellingen) in enkele 
lidstaten; wijst op de gevaren van deze 
tendensen voor de cohesie binnen de 

2. wijst erop dat de lidstaten worden 
geconfronteerd met een ongekende en 
steeds erger wordende migratiecrisis, die 
het voortbestaan van hun identiteit, 
tradities en gemeenschappelijke 
beschaving in gevaar brengt;



AM\1209847NL.docx 61/196 PE653.810v01-00

NL

rechtsorde van de Unie, de werking van 
de interne markt, de doeltreffendheid van 
het gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Or. en

Amendement 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtegoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
merkt bezorgd op dat de COVID-19-
pandemie gebruikt is geweest om de 
rechten en fundamentele vrijheden van de 
burgers die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te beknotten, onder meer 
aan de hand van ongerechtvaardigde 
censuur, het aanwakkeren van 
discriminatie, desinformatie en 
haatzaaiende uitlatingen; herinnert met 
name aan het belang van de bevordering 
en verdediging van de rechtsstaat als 
voorwaarde voor een gezond 
democratisch stelsel en de waarborging 
van de grondrechten en de waarden van 
de Unie en als een vereiste voor de 
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handhaving van alle rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het 
voortbestaan van de Unie als 
democratisch vredesproject in gevaar 
brengt; is zeer bezorgd over de toename en 
het op steeds grotere schaal wortel 
schieten van het autocratische en illiberale 
gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

2. is bezorgd over de toename van het 
illiberale gedachtegoed en over de toename 
van corruptie; wijst op de gevaren van deze 
tendensen voor de cohesie binnen de 
rechtsorde van de Unie, de werking van de 
interne markt, de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Or. en

Amendement 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische 
gedachtegoed, een probleem dat verergerd 
wordt door de COVID-19-pandemie, de 
economische recessie, en kwaadwillige 
bemoeienissen, desinformatie en het 
afkalven van de mediapluriformiteit, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen het politieke bestel 
en de rechtsorde van de Unie, de werking 
van de interne markt, de doeltreffendheid 
van het gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Or. en

Amendement 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 



PE653.810v01-00 64/196 AM\1209847NL.docx

NL

illiberale gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

illiberale gedachtegoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de bescherming van de 
grondrechten van al haar burgers, de 
werking van de interne markt, de 
doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Or. en

Amendement 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtegoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid, de bescherming 
van de grondrechten van haar burgers en 
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internationale politieke toneel; de geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

Or. en

Amendement 128
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtengoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de cohesie binnen de rechtsorde van 
de Unie, de werking van de interne markt, 
de doeltreffendheid van het 
gemeenschappelijk beleid en de 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale politieke toneel;

2. wijst erop dat er in de Unie wat 
betreft de waarden waarop de Unie berust, 
sprake is van een ongekende en steeds 
erger wordende crisis, die het voortbestaan 
van de Unie als democratisch vredesproject 
in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de 
toename en het op steeds grotere schaal 
wortel schieten van het autocratische en 
illiberale gedachtegoed, een probleem dat 
verergerd wordt door de COVID-19-
pandemie en de economische recessie, en 
over de toename van corruptie en “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; 
wijst op de gevaren van deze tendensen 
voor de rechtsorde van de Unie, de 
bescherming van de grondrechten van 
haar burgers en de geloofwaardigheid van 
de Unie op het internationale politieke 
toneel;

Or. en

Amendement 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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2 bis. herhaalt dat het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verder van toepassing moet blijven, en dat 
de rechtsstaat te allen tijde moet worden 
geëerbiedigd, ook tijdens noodsituaties 
zoals de COVID-19-uitbraak, en dat 
noodmaatregelen op nationaal en 
Unieniveau in overeenstemming moeten 
zijn met de rechtsstaat, strikt evenredig en 
noodzakelijk moeten zijn om te kunnen 
beantwoorden aan de noden van de 
situatie, beperkt moeten zijn in de tijd en 
regelmatig aan controle moeten worden 
onderworpen om verenigbaarheid met de 
Verdragen te waarborgen;

Or. en

Amendement 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. wijst erop dat de Unie en haar 
instellingen tot dusver structureel slecht 
zijn toegerust om iets te doen tegen het 
afbrokkelen van de democratie en de 
rechtsstaat in de lidstaten; betreurt dat de 
Commissie het niet nodig heeft geacht om 
de procedures uit hoofde van artikel 7 
VEU in te leiden in het geval van 
Hongarije, in weerwil van de tekenen die 
sinds 2010 zichtbaar zijn; betreurt dat de 
Raad er niet in slaagt om in het kader van 
lopende procedures uit hoofde van artikel 7 
VEU betreffende Polen en Hongarije 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;
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Or. en

Amendement 131
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van en de 
inbreuken op de democratie, de 
grondrechten en de rechtsstaat in de 
lidstaten; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; merkt op dat het feit 
dat de Raad er niet in slaagt artikel 7 
VEU effectief toe te passen in feite een 
permanente afwijking van de in artikel 2 
VEU vastgestelde waarden mogelijk 
maakt; wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

Or. en

Amendement 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om 

3. erkent dat de Unie al structureel is 
toegerust om iets te doen tegen het 
afbrokkelen van de democratie en de 
rechtsstaat in de lidstaten; is van mening 
dat de Raad de waarden van de Unie op 
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in het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
de handhaving van de waarden van de 
Unie; wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

doeltreffende wijze handhaaft;

Or. pl

Amendement 133
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de 
lidstaten; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen schendingen en het 
afbrokkelen van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten in de 
lidstaten; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie en is van mening dat 
dit leidt tot een afwijking van de waarden 
waarin artikel 2 VEU voorziet; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

Or. en

Amendement 134
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten 
en dat daarom een duidelijke definitie van 
rechtsstatelijkheid en van de instrumenten 
die worden gebruikt om deze te meten, 
nodig is; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

Or. ro

Amendement 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
de handhaving van de waarden van de 
Unie; wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de bij artikel 7 VEU 
vastgestelde procedure niet ten volle kan 
worden gebruikt aangezien de vereiste van 
eenparigheid van stemmen in de Europese 
Raad de facto de toepassing ervan 
belemmert; betreurt in dit verband dat in 
de Europese Raad geen vooruitgang 
wordt geboekt in verband met de huidige 
procedures uit hoofde van artikel 7 tegen 
Hongarije en Polen;

Or. en
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Amendement 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt en is van mening dat er 
een nieuw instrument moet worden 
vastgesteld dat niet afhankelijk is van de 
eenparigheid van stemmen van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
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handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

handhaving van de waarden van de Unie; 
onderstreept dat de bestaande 
instrumenten om het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat tegen te 
gaan, moeten worden gestroomlijnd en op 
passende wijze moeten worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de 
lidstaten; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie, de rechtsstaat en tegen 
schendingen van de grondrechten in de 
lidstaten; betreurt dat de Raad er niet in 
slaagt om in het kader van lopende 
procedures uit hoofde van artikel 7 VEU 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken op 
het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

Or. en

Amendement 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie, de grondrechten en de 
rechtsstaat in de lidstaten; betreurt dat de 
Raad er niet in slaagt om in het kader van 
lopende procedures uit hoofde van artikel 7 
VEU daadwerkelijk vooruitgang te boeken 
op het gebied van de handhaving van de 
waarden van de Unie; wijst met 
bezorgdheid op het onsamenhangende 
karakter van de instrumenten waarover de 
Unie op dit gebied beschikt;

Or. en

Amendement 140
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen de bedreiging van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van de 
handhaving van de waarden van de Unie; 
wijst met bezorgdheid op het 
ondoeltreffende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

Or. bg

Amendement 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de Unie nog steeds 
structureel slecht is toegerust om iets te 
doen tegen het afbrokkelen van de 
democratie en de rechtsstaat in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om in 
het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
de handhaving van de waarden van de 
Unie; wijst met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt;

3. erkent dat de Unie zich reeds 
bemoeit met het nationaal beleid, 
zogezegd op grond van het afbrokkelen 
van de democratie en de rechtsstaat in de 
lidstaten; is van mening dat de Raad de 
waarden van de Unie voldoende 
handhaaft in lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU en dringt erop 
aan dat die lopende procedures 
binnenkort worden afgerond;

Or. en

Amendement 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de Unie nog 
steeds niet beschikt over doeltreffende 
mechanismen om systemische 
bedreigingen voor de rechtsstaat en de 
democratie in de lidstaten te monitoren, te 
voorkomen en er een einde aan te maken; 
is ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de verdere versterking 
van de rechtsstaat en de daarin vermelde 
maatregelen als een zinvolle eerste stap; 
verzoekt de Commissie het voorgestelde 
kader inzake de rechtsstaat onverwijld uit 
te voeren; acht het noodzakelijk 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties vast te stellen om 
inbreuken op de rechtsstaat in de Unie 
doeltreffend te voorkomen;
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Or. en

Amendement 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beklemtoont dat het mechanisme 
moet dienen als een objectief, op feiten 
gebaseerd instrument dat de lidstaten op 
gelijke voet beoordeelt, in 
overeenstemming met de beginselen van 
subsidiariteit, noodzakelijkheid en 
evenredigheid;

Or. en

Amendement 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. herinnert eraan dat de toetreding 
van de Unie tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden een 
wettelijke verplichting is ingevolge artikel 
6, lid 2, VEU; wijst erop dat de toetreding 
tot dat verdrag een volgende stap zou zijn 
in het proces van Europese integratie en 
de samenhang zou bevorderen tussen de 
werkzaamheden van de Unie en de Raad 
van Europa voor de verdere versterking 
van de bescherming van de grondrechten 
en de fundamentele vrijheden in de Unie; 
betreurt dat er tot dusver weinig 
vooruitgang is geboekt met de naleving 
van deze verplichting uit hoofde van het 
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Verdrag; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen inzake de eerbiediging van 
de Verdragen te intensiveren en de 
onderhandelingen onverwijld af te 
ronden;

Or. en

Amendement 145
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

4. betreurt dat zijn resolutie van 25 
oktober 2016 niet door de Commissie en 
de Raad werd verwelkomd, ondanks de 
dringende noodzaak om de waarden van 
de Unie te beschermen; is ingenomen met 
het feit dat de Commissie werkt aan een 
jaarverslag over de rechtsstaat; merkt 
echter op dat dit verslag geen betrekking 
zal hebben op de situatie op het gebied van 
democratie en de grondrechten en dat 
tijdens de raadplegingsprocedure de 
bescherming van 
mensenrechtenverdedigers of actoren die 
zich inzetten voor de mensenrechten niet 
kon worden gegarandeerd, ondanks 
herhaaldelijke oproepen van 
maatschappelijke organisaties; wijst er 
met bezorgdheid op dat de rechten van 
vrouwen, minderheden en kwetsbare 
groepen, onder meer etnische en 
religieuze minderheden, Roma, LGBTI’s, 
personen met een handicap, en ouderen, 
voortdurend met voeten worden getreden 
en dat gelijkheid en volledige 
bescherming tegen geweld, haat en 
discriminatie niet worden gewaarborgd 
door de lidstaten, hetgeen indruist tegen 
de waarden van de Unie; wijst nogmaals 
op de noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme aan de hand 
waarvan de eerbiediging van alle aspecten 
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van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten wordt beoordeeld, 
vastgelegd in een rechtshandeling die het 
Parlement, de Raad en de Commissie ertoe 
verbindt uitvoering te geven aan een 
transparant en aan regels gebonden proces 
waarin alle lidstaten worden beoordeeld, 
met duidelijke taakomschrijvingen, zodat 
de bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en zichtbaar 
onderdeel wordt van de agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 146
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; merkt bovendien op dat 
tijdens de raadplegingsprocedure de 
bescherming van 
mensenrechtenverdedigers of actoren die 
zich inzetten voor de mensenrechten niet 
kon worden gegarandeerd, ondanks 
herhaaldelijke oproepen van 
maatschappelijke organisaties; wijst er 
met bezorgdheid op dat de rechten van 
kwetsbare groepen in sommige lidstaten 
nog altijd niet volledig worden 
geëerbiedigd en dat deze groepen niet 
volledig beschermd zijn tegen haat en 
discriminatie, hetgeen indruist tegen 
artikel 2 VEU en artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme aan de hand 
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waarvan de eerbiediging van alle aspecten 
van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in alle lidstaten wordt 
beoordeeld, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten een vast en 
zichtbaar onderdeel wordt van de agenda 
van de Unie;

Or. en

Amendement 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en 
de grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de 
Raad en de Commissie ertoe verbindt 
uitvoering te geven aan een transparant 
en aan regels gebonden proces met 
duidelijke taakomschrijvingen, zodat de 
bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en 
zichtbaar onderdeel wordt van de agenda 
van de Unie;

4. neemt nota van het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat;

Or. pl

Amendement 148
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Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst er met bezorgdheid op 
dat de rechten van kwetsbare groepen, 
onder meer vrouwen, Roma en LGBTI’s, 
in sommige lidstaten nog steeds niet 
volledig worden geëerbiedigd en dat deze 
groepen niet volledig zijn beschermd 
tegen haat en discriminatie, hetgeen 
indruist tegen de waarden van de Unie die 
zijn vastgesteld in artikel 2 VEU; wijst 
nogmaals op de noodzaak van een 
omvattend monitoringmechanisme, 
vastgelegd in een rechtshandeling die het 
Parlement, de Raad en de Commissie ertoe 
verbindt uitvoering te geven aan een 
transparant en aan regels gebonden proces 
met duidelijke taakomschrijvingen, zodat 
de bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en zichtbaar 
onderdeel wordt van de agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
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de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

de rechtsstaat; is ingenomen met het feit 
dat niet alleen de rechtsstaat, maar ook 
corruptie en mediavrijheid deel uitmaken 
van de jaarlijkse beoordeling; merkt 
echter op dat dit verslag onvoldoende 
betrekking zal hebben op de situatie op het 
gebied van democratie en de grondrechten; 
betreurt met name dat de vrijheid van 
vereniging en de krimpende ruimte van 
het maatschappelijk middenveld niet in de 
procedure zijn opgenomen; wijst 
nogmaals op de noodzaak van een 
omvattend monitoringmechanisme, 
vastgelegd in een rechtshandeling die het 
Parlement, de Raad en de Commissie ertoe 
verbindt uitvoering te geven aan een 
transparant en aan regels gebonden proces 
met duidelijke taakomschrijvingen, zodat 
de bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en zichtbaar 
onderdeel wordt van de agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 150
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat de 
overwogen monitoring geen betrekking zal 
hebben op ontwikkelingen en schendingen 
op het gebied van democratie en de 
grondrechten; herinnert eraan dat het 
Parlement herhaaldelijk heeft verzocht 
om een monitoringmechanisme dat het 
volledige toepassingsgebied van artikel 2 
VEU bestrijkt; wijst voorts nogmaals op de 
noodzaak van een monitoringmechanisme, 
vastgelegd in een rechtshandeling die het 
Parlement, de Raad en de Commissie ertoe 
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Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

verbindt uitvoering te geven aan een 
transparant en aan regels gebonden proces 
met duidelijke taakomschrijvingen, zodat 
de bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en zichtbaar 
onderdeel wordt van de agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en 
de grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan 
regels gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de 
bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en 
zichtbaar onderdeel wordt van de agenda 
van de Unie;

4. neemt kennis van het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat een 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die bindend is voor het 
Parlement, de Raad en de Commissie, 
onevenredig en ondemocratisch zou zijn 
aangezien de rechtsstaat niet kan worden 
geëvalueerd aan de hand van 
kwantitatieve indicatoren;

Or. en

Amendement 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
van de agenda van de Unie;

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een empirisch onderbouwd 
en objectief monitoringmechanisme, 
vastgelegd in een rechtshandeling die het 
Parlement, de Raad en de Commissie ertoe 
verbindt uitvoering te geven aan een 
transparant en aan regels gebonden proces 
met duidelijke taakomschrijvingen, zodat 
de bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie een vast en zichtbaar 
onderdeel wordt van de agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van de waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 

4. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie werkt aan een jaarverslag over 
de rechtsstaat; merkt echter op dat dit 
verslag geen betrekking zal hebben op de 
situatie op het gebied van democratie en de 
grondrechten; wijst nogmaals op de 
noodzaak van een omvattend 
monitoringmechanisme, vastgelegd in een 
rechtshandeling die het Parlement, de Raad 
en de Commissie ertoe verbindt uitvoering 
te geven aan een transparant en aan regels 
gebonden proces met duidelijke 
taakomschrijvingen, zodat de bescherming 
en bevordering van alle waarden van de 
Unie een vast en zichtbaar onderdeel wordt 
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van de agenda van de Unie; van de agenda van de Unie;

Or. en

Amendement 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herhaalt met klem zijn oproep aan 
de Commissie om pogingen van de 
regeringen van bepaalde lidstaten om de 
vrijheid en de pluriformiteit van de media 
te beschadigen, te beschouwen als ernstig 
en systematisch machtsmisbruik en als 
een schending van de fundamentele 
waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het VEU; is derhalve verheugd over 
het voornemen van de Commissie om in 
haar jaarverslag over de rechtsstaat in de 
EU een specifiek hoofdstuk op te nemen 
over het monitoren van de vrijheid en de 
pluriformiteit van de media; stelt verder 
voor om in dit hoofdstuk landspecifieke 
aanbevelingen en effectieve reacties, 
alsook een inventarisatie van de 
transparantie van eigendom en 
inmenging van de regering in de lidstaten 
op te nemen; verzoekt de Commissie 
rekening te houden met de gevolgen van 
de in 2020 genomen noodmaatregelen in 
verband met COVID-19 voor de 
persvrijheid, de pluriformiteit van de 
media en de veiligheid van journalisten;

Or. en

Amendement 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor de instelling van een 
EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en 
het jaarverslag over de rechtsstaat 2020 
van de Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld;

Schrappen

Or. pl

Amendement 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en 
het jaarverslag over de rechtsstaat 2020 
van de Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld;

5. verwerpt het voorstel voor de 
instelling van een EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en grondrechten 
(het “mechanisme”);

Or. en
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Amendement 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld;

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld en de beginselen van 
subsidiariteit, noodzakelijkheid en 
evenredigheid worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
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Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld;

Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld om te garanderen dat er geen 
dubbele maatstaven worden gehanteerd 
met het oog op politieke belangen;

Or. en

Amendement 159
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en waarbij alle lidstaten op gelijke 
wijze en objectief en eerlijk worden 
beoordeeld;

5. pleit voor de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (het 
“mechanisme”) dat voortbouwt op het 
voorstel van het Parlement van 2016 en het 
jaarverslag over de rechtsstaat 2020 van de 
Commissie, geschraagd door een 
interinstitutioneel akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie, dat 
een jaarlijkse- monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie omvat, waarbij alle 
aspecten van artikel 2 VEU aan de orde 
komen en alle lidstaten op gelijke wijze en 
objectief en eerlijk worden beoordeeld, en 
dat gebaseerd is op betrouwbaar bewijs;

Or. ro

Amendement 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen en dat de Commissie die 
handhavingsmaatregelen automatisch 
moet toepassen op het ogenblik dat de 
schendingen plaatsvinden; beklemtoont 
het belang van de jaarlijkse-
monitoringcyclus voor het voorkomen van 
mogelijke schendingen van de rechtsstaat 
en de democratie in de Unie voordat ze 
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daadwerkelijk plaatsvinden;

Or. en

Amendement 162
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin de 
problemen die in de aanbevelingen zijn 
aangewezen niet worden opgelost; wijst 
erop dat de aanbevelingen niet alleen 
gericht moeten zijn op het oplossen van 
schendingen, maar ook op de bevordering 
van ideeën en beleidsmaatregelen om de 
toegang van burgers tot de rechten en 
waarden van de Unie uit te breiden en 
hun kansen om van die rechten en 
waarden te profiteren te vergroten;

Or. en

Amendement 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen; merkt op dat met name in 
dergelijke gevallen het gebrek aan 
uitvoering van de aanbevelingen van 
andere internationale instellingen dan de 
Unie, zoals de Verenigde Naties, het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens of de Raad van Europa, volledig in 
aanmerking moet worden genomen;

Or. en

Amendement 164
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen en verzoekt de 
Commissie opnieuw te komen met de 
corruptiebestrijdingsverslagen die sinds 
2016 zijn stopgezet, en die ook kunnen 
dienen als nuttig beoordelingsinstrument; 
benadrukt dat de Unie concrete 
handhavingsmaatregelen moet kunnen 
nemen in gevallen waarin geen uitvoering 
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wordt gegeven aan de aanbevelingen;

Or. en

Amendement 165
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen, met name versnelde 
inbreukprocedures en verzoeken in 
kortgedingprocedures bij het Hof van 
Justitie, evenals begrotingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 

6. benadrukt dat deze jaarlijkse-
monitoringcyclus omvattend, objectief, 
onpartijdig en op feiten gebaseerd moet 
zijn en op dezelfde wijze en eerlijk op alle 
lidstaten van toepassing moet zijn, dat er 
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voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

in het kader van deze cyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij duidelijke 
termijnen en doelstellingen moeten worden 
vastgesteld voor de uitvoering van die 
aanbevelingen, en dat er ook gezorgd moet 
worden voor follow-up in de vorm van 
jaarverslagen of dringende verslagen; 
benadrukt dat gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen doelgericht en concreet 
moeten zijn en gekoppeld moeten worden 
aan handhavingsmaatregelen van de 
Unie;

Or. en

Amendement 167
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
onpartijdige aanbevelingen moeten worden 
gedaan die voor alle lidstaten op dezelfde 
manier worden toegepast op basis van 
betrouwbaar bewijs, en die doelstellingen 
moeten vormen die zijn afgestemd op elk 
afzonderlijk EU-land, waarbij termijnen 
en doelstellingen moeten worden 
vastgesteld voor de uitvoering van die 
aanbevelingen, en dat er ook gezorgd moet 
worden voor follow-up in de vorm van 
jaarverslagen of dringende verslagen; 
benadrukt dat de Unie concrete 
handhavingsmaatregelen moet kunnen 
nemen in gevallen waarin geen uitvoering 
wordt gegeven aan de aanbevelingen;

Or. ro
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Amendement 168
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen, onder meer procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU, 
inbreukprocedures en 
begrotingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 169
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus concrete 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen; 
wijst erop dat deze maatregelen waar 
nodig moeten bestaan uit nauwere 
samenwerking tussen de betrokken 
lidstaat en de Commissie; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
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aanbevelingen; geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

Or. bg

Amendement 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen;

Or. pl

Amendement 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
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en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen in gevallen waarin geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de Unie 
concrete handhavingsmaatregelen moet 
kunnen nemen, met inbegrip van 
financiële maatregelen, in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landenspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat de 
Unie concrete handhavingsmaatregelen 
moet kunnen nemen in gevallen waarin 
geen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen;

6. benadrukt dat er in het kader van 
deze jaarlijkse-monitoringcyclus 
landspecifieke aanbevelingen moeten 
worden gedaan, waarbij termijnen en 
doelstellingen moeten worden vastgesteld 
voor de uitvoering van die aanbevelingen, 
en dat er ook gezorgd moet worden voor 
follow-up in de vorm van jaarverslagen of 
dringende verslagen; benadrukt dat in 
gevallen waarin geen uitvoering wordt 
gegeven aan de aanbevelingen concrete en 
wettelijk beschikbare maatregelen moeten 
worden getroffen;

Or. en

Amendement 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat een ambitieus 
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mechanisme ook gericht moet zijn op het 
doeltreffend verdedigen van de 
persvrijheid en de pluriformiteit van de 
media, zodat dit leidt tot concrete 
verbeteringen voor journalisten en de 
mediasector;

Or. en

Amendement 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad 
en het mechanisme voor samenwerking 
en toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet 
verbeteren; is van oordeel dat de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, 
waarmee bijgedragen wordt aan een 
gelijke behandeling van alle lidstaten; is 
van oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het 
kader van de inwerkingstelling van 
artikel 7 VEU en Verordening (EU) 
2020/xxxx van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 

Schrappen
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fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten11;
_________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., …, blz. …

Or. pl

Amendement 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad 
en het mechanisme voor samenwerking 
en toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet 
verbeteren; is van oordeel dat de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, 
waarmee bijgedragen wordt aan een 
gelijke behandeling van alle lidstaten; is 
van oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het 
kader van de inwerkingstelling van artikel 
7 VEU en Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad 

Schrappen
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inzake de bescherming van de begroting 
van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten11;
_________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 
VEU en Verordening (EU) 2020/xxxx van 

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande monitoringinstrumenten, met 
name het jaarverslag over de rechtsstaat, 
het kader voor de rechtsstaat van de 
Commissie, de dialoog over de rechtsstaat 
van de Raad en het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing, maar ook 
andere verslagen zoals het scorebord voor 
justitie of het verslag over de toepassing 
van het Handvest van de grondrechten, 
moet consolideren en daar voorrang op 
moet hebben; wijst er eveneens op dat het 
mechanisme de complementariteit en 
samenhang met andere bestaande 
instrumenten, voornamelijk 
inbreukprocedures, de procedure als 
bedoeld in artikel 7 VEU en van kracht 
zijnde begrotingsvoorwaarden en het 
Europees semester, moet verbeteren; is van 
oordeel dat de jaarlijkse-monitoringcyclus 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië moet 
vervangen, waarmee bijgedragen wordt 
aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
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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 lidstaten11;

jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun interne discussies en bij 
het vaststellen van hun standpunten; 
merkt op dat de instellingen in staat 
moeten zijn de resultaten in aanmerking 
te nemen voor de inwerkingstelling van 
artikel 7 VEU en dat de Commissie de 
resultaten in aanmerking moet kunnen 
nemen voor het opstarten van de 
procedure uit hoofde van Verordening 
(EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11 en voor het opstarten van de 
procedure uit hoofde van artikel 17 VEU;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
moet verbeteren; is van oordeel dat de 
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en het Europees semester, moet 
verbeteren; is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden 
moeten meewegen in hun beoordeling in 
het kader van de inwerkingstelling van 
artikel 7 VEU en Verordening (EU) 
2020/xxxx 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 lidstaten11;

jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, waarmee 
bijgedragen wordt aan een gelijke 
behandeling van alle lidstaten;

_________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., …, blz. …

Or. pl

Amendement 178
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, met dien 
verstande dat alle verbintenissen in het 
kader van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing en de door het 
Parlement aan de orde gestelde punten 
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van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet 
verbeteren; is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

van zorg op bevredigende en volledige 
wijze zijn aangepakt, met name op het 
gebied van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de corruptiebestrijding 
en de mediavrijheid, en dat het 
mechanisme tegelijkertijd de 
complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU en 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden, 
moet verbeteren; is van oordeel dat de 
jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, waarmee 
bijgedragen wordt aan een gelijke 
behandeling van alle lidstaten; is van 
oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 179
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 7. wijst erop dat het mechanisme de 
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bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de ijkpunten 
die door de Commissie zijn vastgesteld om 
de voortgang in het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing te beoordelen, 
gebruikt zouden kunnen worden in het 
kader van de jaarlijkse-monitoringcyclus; 
is van mening dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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;

_________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
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Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten moet consolideren 
en daar voorrang op moet hebben, zodat 
onnodige overlappingen met bestaande 
structuren en instrumenten worden 
vermeden; pleit voor de integratie en 
opname van bestaande instrumenten, met 
name het jaarverslag over de rechtsstaat, 
het kader voor de rechtsstaat van de 
Commissie, de dialoog over de rechtsstaat 
van de Raad en het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing, en vraagt om 
tegelijkertijd de complementariteit en 
samenhang met andere bestaande 
instrumenten, zoals de procedure wegens 
schending van de Verdragen als bedoeld in 
artikel 7 VEU, van kracht zijnde 
begrotingsvoorwaarden en het Europees 
semester, te verbeteren; is van oordeel dat 
de jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, waarmee 
bijgedragen wordt aan een gelijke 
behandeling van alle lidstaten; is van 
oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....
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Or. en

Amendement 181
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten van de EU, een behandeling die 
objectief, onpartijdig en niet-
discriminerend moet zijn; is van oordeel 
dat de drie instellingen de bevindingen van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus zouden 
moeten meewegen in hun beoordeling in 
het kader van de inwerkingstelling van 
artikel 7 VEU en Verordening (EU) 
2020/xxxx 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 lidstaten11;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
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de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., …, blz. …

de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., …, blz. …

Or. ro

Amendement 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
lidstaten11;

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
inbreukprocedures uit hoofde van artikel 
258 VWEU, de procedure wegens 
schending van de Verdragen als bedoeld in 
artikel 7 VEU, van kracht zijnde 
begrotingsvoorwaarden en het Europees 
semester, moet verbeteren; is van oordeel 
dat de jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, waarmee 
bijgedragen wordt aan een gelijke 
behandeling van alle lidstaten; is van 
oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx 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 
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lidstaten11;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 183
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
van kracht zijnde begrotingsvoorwaarden 
en het Europees semester, moet verbeteren; 
is van oordeel dat de jaarlijkse-
monitoringcyclus de doelstellingen van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing voor Bulgarije en Roemenië kan 
verwezenlijken, waarmee bijgedragen 
wordt aan een gelijke behandeling van alle 
lidstaten; is van oordeel dat de drie 
instellingen de bevindingen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van fundamentele tekortkomingen 

7. wijst erop dat het mechanisme de 
bestaande instrumenten, met name het 
jaarverslag over de rechtsstaat, het kader 
voor de rechtsstaat van de Commissie, de 
dialoog over de rechtsstaat van de Raad en 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing moet consolideren en daar 
voorrang op moet hebben, en tegelijkertijd 
de complementariteit en samenhang met 
andere bestaande instrumenten, zoals de 
procedure wegens schending van de 
Verdragen als bedoeld in artikel 7 VEU, 
inbreukprocedures, van kracht zijnde 
begrotingsinstrumenten en het Europees 
semester, moet verbeteren; is van oordeel 
dat de jaarlijkse-monitoringcyclus de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië kan verwezenlijken, waarmee 
bijgedragen wordt aan een gelijke 
behandeling van alle lidstaten; is van 
oordeel dat de drie instellingen de 
bevindingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus zouden moeten 
meewegen in hun beoordeling in het kader 
van de inwerkingstelling van artikel 7 VEU 
en Verordening (EU) 2020/xxxx van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de Unie 
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op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten11;

in geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten11;

_________________ _________________
11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

11 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] PB C ..., ....., blz. ....

Or. en

Amendement 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont dat in de beschikbare 
procedures de rollen en prerogatieven van 
de respectieve instellingen moeten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van 
het leveren van input tot het bijdragen 
aan de uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte 
die maatschappelijke organisaties krijgen 

Schrappen
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zelf ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de 
resultaten van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 186
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen, organen voor 
de bevordering van gelijke behandeling en 
andere relevante actoren in alle fasen van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van 
het leveren van input tot het bijdragen aan 
de uitvoering; wijst erop dat, waar nodig, 
bescherming moet worden geboden aan 
de actoren die verslag uitbrengen, en dat 
er in toereikende financiële middelen 
moet worden voorzien om de onpartijdige 
en deskundige gegevens te kunnen 
verstrekken die nodig zijn om de 
standpunten van de overheid in evenwicht 
te brengen; beklemtoont in dat verband 
dat er in de hele Unie een functionerend 
maatschappelijk middenveld nodig is en 
pleit ervoor een Europees statuut voor 
verenigingen en non-profitorganisaties in 
het leven te roepen; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling, evenals de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen en 
de bescherming die aan 
mensenrechtenverdedigers wordt verleend 
zelf ook indicatoren kunnen zijn voor 
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beoordelingsdoeleinden; sluit zich aan bij 
de herhaaldelijke vraag van het 
maatschappelijk middenveld naar de 
oprichting van een Uniemechanisme om 
mensenrechtenverdedigers en actoren die 
bijdragen aan het proces tegen mogelijke 
represailles te beschermen; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus; maakt 
zich zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld in de hele Unie steeds meer 
onder druk komt te staan; dringt er 
daarom bij de Commissie en de Raad op 
aan de Europese en grensoverschrijdende 
activiteiten van maatschappelijke 
organisaties in het bijzonder te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 187
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, 
mensenrechtenverdedigers, organen voor 
de bevordering van gelijke behandeling, 
nationale mensenrechteninstellingen en 
andere relevante actoren in alle fasen van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van 
het leveren van input tot het bijdragen aan 
de uitvoering en wijst erop dat, waar 
nodig, bescherming moet worden geboden 
aan de actoren die verslag uitbrengen, en 
dat er in toereikende financiële middelen 
moet worden voorzien om de onpartijdige 
en deskundige gegevens te kunnen 
verstrekken die nodig zijn om de 
standpunten van de overheid in evenwicht 
te brengen; wijst erop dat de 
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accreditatiestatus van organen voor de 
bevordering van gelijke behandeling, 
nationale mensenrechteninstellingen en de 
ruimte die maatschappelijke organisaties 
krijgen, evenals de bescherming die aan 
mensenrechtenverdedigers wordt 
geboden, zelf ook indicatoren kunnen zijn 
voor beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen, 
mensenrechtenverdedigers, verenigingen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
ondersteuning van de onafhankelijke 
werking van de rechterlijke instanties en 
andere relevante actoren in alle fasen van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van 
het leveren van input tot het bijdragen aan 
de monitoring en uitvoering; wijst erop dat 
het bestaan, en in voorkomend geval, de 
functionele onafhankelijkheid van 
nationale mensenrechteninstellingen, zoals 
weergegeven in hun accreditatiestatus, en 
de ruimte die maatschappelijke 
organisaties krijgen zelf ook indicatoren 
kunnen zijn voor beoordelingsdoeleinden; 
vindt dat nationale parlementen openbare 
debatten zouden moeten houden en een 
standpunt zouden moeten innemen over de 
resultaten van de jaarlijkse-
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monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale en 
regionale mensenrechteninstellingen en 
andere relevante actoren in alle fasen van 
de jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van 
het leveren van input tot het bijdragen aan 
de uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale en regionale parlementen 
openbare debatten zouden moeten houden 
en een standpunt zouden moeten innemen 
over de resultaten van de jaarlijkse-
monitoringcyclus; wijst erop dat voor een 
eerlijke beoordeling van de eerbiediging 
van de rechten van personen die tot 
nationale minderheden behoren, de 
instellingen en maatschappelijke 
organisaties in deze gemeenschappen ook 
een belangrijke rol moeten spelen;

Or. en

Amendement 190
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte 
die maatschappelijke organisaties krijgen 
zelf ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; vindt dat nationale parlementen 
openbare debatten zouden moeten houden 
en een standpunt zouden moeten innemen 
over de resultaten van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

Or. bg

Amendement 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus; 
herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
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om toereikende Europese financiering te 
verschaffen voor het maatschappelijk 
middenveld, met name via het programma 
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden;

Or. en

Amendement 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, de 
academische wereld, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; herinnert eraan dat zij daartoe 
toereikende financiering op nationaal en 
Unieniveau nodig hebben; wijst erop dat 
de accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling en nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van organen voor de 
bevordering van gelijke behandeling, 
nationale mensenrechteninstellingen en de 
ruimte die maatschappelijke organisaties 
krijgen, evenals de bescherming die aan 
mensenrechtenverdedigers wordt 
geboden, zelf ook indicatoren kunnen zijn 
voor beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 
zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; vindt dat 
nationale parlementen openbare debatten 

8. herinnert aan de essentiële rol die 
maatschappelijke organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en andere 
relevante actoren in alle fasen van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus spelen, van het 
leveren van input tot het bijdragen aan de 
uitvoering; wijst erop dat de 
accreditatiestatus van nationale 
mensenrechteninstellingen en de ruimte die 
maatschappelijke organisaties krijgen zelf 
ook indicatoren kunnen zijn voor 
beoordelingsdoeleinden; moedigt nationale 
parlementen ertoe aan openbare debatten 



AM\1209847NL.docx 113/196 PE653.810v01-00

NL

zouden moeten houden en een standpunt 
zouden moeten innemen over de resultaten 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus;

te houden of een standpunt in te nemen 
over de resultaten van de jaarlijkse-
monitoringcyclus;

Or. en

Amendement 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beklemtoont dat het belangrijk is 
de burgers bewuster te maken van de 
bestaande normen voor de rechtsstaat, 
aan de hand van versterkte samenwerking 
met internationale instellingen zoals de 
Raad van Europa en de ontwikkeling van 
interparlementaire samenwerking en 
dialoog;

Or. en

Amendement 196
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verzoekt de Raad het 
Parlement regelmatig op de hoogte te 
houden, hierbij nauw te blijven betrekken 
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bieden voor een betere coördinatie; en op transparante wijze te werk te gaan, 
om een zinvolle deelname en controle 
door alle Europese instellingen en 
organen en door organisaties van het 
maatschappelijk middenveld mogelijk te 
maken; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, een kader zal bieden voor een 
betere coördinatie;

Or. en

Amendement 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen 
waarin het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

9. bekrachtigt de beperkte rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie;

Or. en

Amendement 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 9. bekrachtigt de rol van het 
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Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen 
waarin het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie;

Or. pl

Amendement 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
spoort het Parlement ertoe aan aanwezig te 
zijn bij hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, met eerbiediging van de 
prerogatieven van elke instelling en met 
loyale samenwerking, het noodzakelijke 
kader zal bieden voor een betere 
coördinatie;

Or. en

Amendement 200
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd en dat het zijn met redenen 
omkleed voorstel aan de Raad moet 
voorleggen; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

Or. en

Amendement 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in gevallen waarin 
het Parlement de procedure heeft 
geïnitieerd; verwacht dat het mechanisme, 
geschraagd door een interinstitutioneel 
akkoord, het noodzakelijke kader zal 
bieden voor een betere coördinatie;

9. bekrachtigt de rol van het 
Parlement, zoals vastgelegd in artikel 7 
VEU, in het kader van het toezicht op de 
naleving van de waarden van de Unie; 
herhaalt van mening te zijn dat het 
Parlement aanwezig moet zijn bij 
hoorzittingen in het kader van de 
toepassing van artikel 7 in 
overeenstemming met het beginsel van 
wederzijdse loyale samenwerking dat is 
neergelegd in artikel 13, lid 2, VEU; 
verwacht dat het mechanisme, geschraagd 
door een interinstitutioneel akkoord, het 
noodzakelijke kader zal bieden voor een 
betere coördinatie;
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Or. en

Amendement 202
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat de 
eerbiediging van de rechten van 
minderheden een integraal en essentieel 
onderdeel is van de waarden van de Unie 
als bedoeld in artikel 2 VEU; wijst erop 
dat de Unie door de rechten van 
minderheden te eerbiedigen ook haar 
culturele en taalkundige diversiteit 
beschermt en haar cultureel erfgoed in 
stand houdt, zoals bepaald in artikel 3 
VEU; beklemtoont dat de bescherming 
van minderheden daarom een essentieel 
onderdeel van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet zijn;

Or. en

Amendement 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn 
een Verdragswijziging nodig zal zijn om 
het vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

Schrappen

Or. en
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Amendement 204
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband; beklemtoont dat bij 
een eventuele toekomstige 
Verdragswijziging de effectiviteit van de 
procedure uit hoofde van artikel 7 VEU 
moet worden verbeterd door de nodige 
meerderheid voor actie te wijzigen en het 
sanctiemechanisme te versterken;

Or. en

Amendement 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; merkt met name 
op dat artikel 7 VEU dringend moet 
worden herzien om de vereiste van 
eenparigheid van stemmen in de Europese 
Raad te ondervangen; verzoekt de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in dit verband met een zinvol voorstel te 
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komen;

Or. en

Amendement 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat zowel de 
lidstaten als de Unie zullen helpen de 
fundamentele waarden te bevorderen en 
verdedigen;

Or. pl

Amendement 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat er op termijn een 
verdieping van de Europese integratie en 
een Verdragswijziging nodig zullen zijn 
om het vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

Or. en
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Amendement 208
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om de democratie, 
de rechtsstaat en de grondrechten te 
bevorderen en verdedigen, te versterken; 
kijkt uit naar de gedachtewisselingen en de 
conclusies van de conferentie over de 
toekomst van Europa in dit verband;

Or. en

Amendement 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zal zijn om het 
vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

10. is van oordeel dat er op termijn een 
Verdragswijziging nodig zou kunnen zijn 
om het vermogen van de Unie om haar 
constitutionele kern te bevorderen en 
verdedigen, te versterken; kijkt uit naar de 
gedachtewisselingen en de conclusies van 
de conferentie over de toekomst van 
Europa in dit verband;

Or. en

Amendement 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat de crisis op 
het gebied van de waarden van de Unie 
aangepakt moet worden, onder meer door 
middel van het voorgestelde mechanisme, 
om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat de crisis op 
het gebied van de waarden van de Unie 
aangepakt moet worden, onder meer door 
middel van het voorgestelde mechanisme, 
om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 212
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat de crisis op 11. is ervan overtuigd dat de crisis op 
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het gebied van de waarden van de Unie 
aangepakt moet worden, onder meer door 
middel van het voorgestelde mechanisme, 
om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

het gebied van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten aangepakt 
moet worden, onder meer door middel van 
het voorgestelde mechanisme, om het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 
te herstellen en de Unie in haar geheel in 
staat te stellen om haar gemeenschappelijk 
beleid op de diverse beleidsgebieden voort 
te zetten en te bevorderen;

Or. en

Amendement 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat de crisis op 
het gebied van de waarden van de Unie 
aangepakt moet worden, onder meer door 
middel van het voorgestelde mechanisme, 
om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

11. is ervan overtuigd dat een 
omvattende monitoring van de 
verdediging van de waarden van de Unie, 
onder meer door middel van het 
voorgestelde mechanisme, een voorwaarde 
is om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat de crisis op 11. is ervan overtuigd dat de inbreuken 
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het gebied van de waarden van de Unie 
aangepakt moet worden, onder meer door 
middel van het voorgestelde mechanisme, 
om het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten te herstellen en de Unie in haar 
geheel in staat te stellen om haar 
gemeenschappelijk beleid op de diverse 
beleidsgebieden voort te zetten en te 
bevorderen;

op de waarden van de Unie aangepakt 
moeten worden, onder meer door middel 
van het voorgestelde mechanisme, om het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 
te herstellen en de Unie in haar geheel in 
staat te stellen om haar gemeenschappelijk 
beleid op de diverse beleidsgebieden voort 
te zetten en te bevorderen;

Or. en

Amendement 215
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt dat de Europese Raad, in 
zijn conclusies van 21 juli 2020, het door 
de Commissie voorgestelde mechanisme 
in verband met de begrotingsvoorwaarden 
heeft verzwakt; herhaalt zijn vraag om 
ervoor te zorgen dat systemische 
schendingen van de waarden bedoeld in 
artikel 2 VEU onverenigbaar worden 
gemaakt met EU-financiering; 
beklemtoont dat de omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid moet worden 
toegepast voor de bescherming van de 
begroting van de Unie omdat de 
doeltreffendheid van het nieuwe 
mechanisme anders wordt bedreigd; eist 
dat de toepassing van de 
begrotingsvoorwaarden gepaard gaat met 
maatregelen ter verzachting van 
mogelijke gevolgen voor individuele 
begunstigden van EU-financiering, met 
name organisaties van het 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
dat het instrument voor 
begrotingsvoorwaarden niet kan worden 
vervangen door de voorgestelde jaarlijkse-
monitoringcyclus alleen;
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Or. en

Amendement 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. 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;

Or. en

Amendement 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat kandidaat-
lidstaten de mogelijkheid moeten hebben 
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zich vrijwillig door het mechanisme te 
laten monitoren;

Or. en

Amendement 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad 
om onverwijld in onderhandeling te 
treden met het Parlement over een 
interinstitutioneel akkoord 
overeenkomstig artikel 295 VWEU; is van 
oordeel dat het voorstel in de bijlage een 
passend uitgangspunt vormt voor 
dergelijke onderhandelingen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad 
om onverwijld in onderhandeling te treden 
met het Parlement over een 
interinstitutioneel akkoord overeenkomstig 
artikel 295 VWEU; is van oordeel dat het 
voorstel in de bijlage een passend 
uitgangspunt vormt voor dergelijke 
onderhandelingen;

12. verzoekt de Commissie en de Raad 
om elk verzoek om in onderhandeling te 
treden met het Parlement over een 
interinstitutioneel akkoord overeenkomstig 
artikel 295 VWEU af te wijzen;

Or. en



PE653.810v01-00 126/196 AM\1209847NL.docx

NL

Amendement 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Bijlage I

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. pl

Amendement 222
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Voorstel voor een interinstitutioneel 
akkoord inzake versterking van de 
waarden van de Unie

Voorstel voor een interinstitutioneel 
akkoord inzake versterking van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de Unie

Or. en

Amendement 223
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – alinea 4 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) Op grond van artikel 49 VEU moet 
een staat de waarden van de Unie 
eerbiedigen en zich ertoe verbinden deze 
waarden uit te dragen om lid te kunnen 
worden van de Unie. Overeenkomstig 
artikel 7 VEU kan een ernstige en 
voortdurende schending van de waarden 
van de Unie door een lidstaat leiden tot 
schorsing van de stemrechten van de 
vertegenwoordiger van de regering van die 
lidstaat in de Raad. De eerbiediging van de 
waarden van de Unie vormt de basis voor 
een hoog niveau van wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten.

(2) Op grond van artikel 49 VEU moet 
een staat de waarden van de Unie 
eerbiedigen en zich ertoe verbinden deze 
waarden uit te dragen om lid te kunnen 
worden van de Unie. Overeenkomstig 
artikel 7 VEU kan een ernstige, 
voortdurende en op betrouwbaar bewijs 
gebaseerde schending van de waarden van 
de Unie door een lidstaat leiden tot 
schorsing van de stemrechten van de 
vertegenwoordiger van de regering van die 
lidstaat in de Raad. De eerbiediging van de 
waarden van de Unie vormt de basis voor 
een hoog niveau van wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten.

Or. ro

Amendement 224
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie (“de drie instellingen”) 
erkennen het cruciale belang van 
eerbiediging van de waarden van de Unie. 
Eerbiediging van de waarden van de Unie 
is noodzakelijk voor de goede werking van 
de Unie en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie, als neergelegd 
in artikel 3 VEU. De drie instellingen 
verbinden zich ertoe loyaal samen te 
werken met het oog op het bevorderen en 
doen eerbiedigen van de waarden van de 
Unie.

(3) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie (“de drie instellingen”) 
erkennen het cruciale belang van 
eerbiediging van de waarden van de Unie. 
Eerbiediging van de waarden van de Unie 
is noodzakelijk voor de goede werking van 
de Unie en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie, als neergelegd 
in artikel 3 VEU. De drie instellingen 
verbinden zich ertoe loyaal en actief samen 
te werken met het oog op het bevorderen 
en doen eerbiedigen van de waarden van de 
Unie.

Or. ro



PE653.810v01-00 128/196 AM\1209847NL.docx

NL

Amendement 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie (“de drie instellingen”) 
erkennen het cruciale belang van 
eerbiediging van de waarden van de Unie. 
Eerbiediging van de waarden van de Unie 
is noodzakelijk voor de goede werking van 
de Unie en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie, als neergelegd 
in artikel 3 VEU. De drie instellingen 
verbinden zich ertoe loyaal samen te 
werken met het oog op het bevorderen en 
doen eerbiedigen van de waarden van de 
Unie.

(3) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie (“de drie instellingen”) 
erkennen het belang van eerbiediging van 
de waarden van de Unie. Eerbiediging van 
de waarden van de Unie is noodzakelijk 
voor de goede werking van de Unie en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie, als neergelegd in artikel 3 VEU. 
De drie instellingen verbinden zich ertoe 
loyaal samen te werken met het oog op het 
bevorderen en doen eerbiedigen van de 
waarden van de Unie.

Or. en

Amendement 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend interinstitutioneel mechanisme 
worden ingesteld dat erop gericht is de 
coördinatie tussen de drie instellingen te 
verbeteren en eerder genomen initiatieven 
te consolideren. Volgens de conclusies van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 6 en 7 juni 2013 moet een dergelijk 
mechanisme “op transparante wijze gelden, 
op basis van op objectieve wijze vergaarde, 

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend, op feiten gebaseerd 
interinstitutioneel mechanisme worden 
ingesteld dat er met eerbiediging van de 
beginselen van subsidiariteit, 
noodzakelijkheid en evenredigheid op 
gericht is de coördinatie tussen de drie 
instellingen te verbeteren en eerder 
genomen initiatieven te consolideren. 
Volgens de conclusies van de Raad Justitie 



AM\1209847NL.docx 129/196 PE653.810v01-00

NL

vergeleken en geanalyseerde gegevens en 
op basis van gelijke behandeling zoals 
tussen alle lidstaten”.

en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 juni 
2013 moet een dergelijk mechanisme “op 
transparante wijze gelden, op basis van op 
objectieve wijze vergaarde, vergeleken en 
geanalyseerde gegevens en op basis van 
gelijke behandeling zoals tussen alle 
lidstaten”.

Or. en

Amendement 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend interinstitutioneel mechanisme 
worden ingesteld dat erop gericht is de 
coördinatie tussen de drie instellingen te 
verbeteren en eerder genomen initiatieven 
te consolideren. Volgens de conclusies van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 6 en 7 juni 2013 moet een dergelijk 
mechanisme “op transparante wijze gelden, 
op basis van op objectieve wijze vergaarde, 
vergeleken en geanalyseerde gegevens en 
op basis van gelijke behandeling zoals 
tussen alle lidstaten”.

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend interinstitutioneel mechanisme 
worden ingesteld dat erop gericht is de 
coördinatie tussen de drie instellingen te 
verbeteren en eerder genomen initiatieven 
te consolideren. Volgens de conclusies van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 6 en 7 juni 2013 moet een dergelijk 
mechanisme “op transparante wijze gelden, 
op basis van op objectieve wijze vergaarde, 
vergeleken en geanalyseerde gegevens en 
op basis van gelijke behandeling zoals 
tussen alle lidstaten”. Bovendien moeten 
er daarbij welomschreven en meetbare 
criteria worden gehanteerd.

Or. en

Amendement 228
Maria Grapini



PE653.810v01-00 130/196 AM\1209847NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend interinstitutioneel mechanisme 
worden ingesteld dat erop gericht is de 
coördinatie tussen de drie instellingen te 
verbeteren en eerder genomen initiatieven 
te consolideren. Volgens de conclusies van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 6 en 7 juni 2013 moet een dergelijk 
mechanisme “op transparante wijze gelden, 
op basis van op objectieve wijze vergaarde, 
vergeleken en geanalyseerde gegevens en 
op basis van gelijke behandeling zoals 
tussen alle lidstaten”.

(4) De drie instellingen erkennen dat de 
bestaande instrumenten ter bevordering 
van de naleving van de waarden van de 
Unie gestroomlijnd moeten worden en dat 
de doeltreffendheid ervan verbeterd moet 
worden. Om die reden moet er een 
omvattend interinstitutioneel mechanisme 
worden ingesteld dat erop gericht is de 
coördinatie tussen de drie instellingen te 
verbeteren en eerder genomen initiatieven 
te consolideren. Volgens de conclusies van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 6 en 7 juni 2013 moet een dergelijk 
mechanisme “op transparante wijze gelden, 
op basis van betrouwbare, op transparante 
wijze verkregen en op objectieve wijze 
vergaarde, vergeleken en geanalyseerde 
gegevens en op basis van gelijke 
behandeling zoals tussen alle lidstaten”.

Or. ro

Amendement 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstelling van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet de voorkoming van 
schendingen en niet-naleving van de 

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten en moet de 
beginselen van subsidiariteit, 
noodzakelijkheid en evenredigheid 
eerbiedigen. De belangrijkste doelstelling 
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waarden van de Unie zijn en daarnaast 
moet de jaarlijkse-monitoringcyclus een 
gedeelde basis bieden voor andere 
maatregelen van de drie instellingen. De 
drie instellingen komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

van de jaarlijkse-monitoringcyclus moet de 
voorkoming van schendingen en niet-
naleving van de waarden van de Unie zijn 
en daarnaast moet de jaarlijkse-
monitoringcyclus een gedeelde basis 
bieden voor andere maatregelen van de 
drie instellingen. De drie instellingen 
komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad, het kader voor de 
rechtsstaat van de Commissie, het EU-
scorebord voor justitie en het jaarverslag 
over de toepassing van de grondrechten 
en de vrijheden, om overlappingen te 
voorkomen en de algehele doeltreffendheid 
te verbeteren.

Or. en

Amendement 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstelling van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet de voorkoming van 
schendingen en niet-naleving van de 
waarden van de Unie zijn en daarnaast 

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstellingen van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moeten de voorkoming 
van schendingen en niet-naleving van de 
waarden van de Unie zijn en de aanwijzing 
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moet de jaarlijkse-monitoringcyclus een 
gedeelde basis bieden voor andere 
maatregelen van de drie instellingen. De 
drie instellingen komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

van positieve maatregelen van de lidstaten 
en nationale actoren, waaronder het 
maatschappelijk middenveld en nationale 
mensenrechteninstellingen, die door de 
Unie moeten worden bevorderd en 
ondersteund, en daarnaast moet de 
jaarlijkse-monitoringcyclus een gedeelde 
basis bieden voor andere maatregelen van 
de drie instellingen. De drie instellingen 
komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

Or. en

Amendement 231
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstelling van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet de voorkoming van 
schendingen en niet-naleving van de 
waarden van de Unie zijn en daarnaast 
moet de jaarlijkse-monitoringcyclus een 
gedeelde basis bieden voor andere 
maatregelen van de drie instellingen. De 

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op duidelijke en objectieve feiten en niet 
op externe invloed, met name politieke 
invloed, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstelling van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet de voorkoming van 
schendingen en niet-naleving van de 
waarden van de Unie zijn en daarnaast 
moet de jaarlijkse-monitoringcyclus een 
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drie instellingen komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

gedeelde basis bieden voor andere 
maatregelen van de drie instellingen. De 
drie instellingen komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

Or. bg

Amendement 232
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op feiten, en gelijkelijk en eerlijk worden 
toegepast op alle lidstaten. De belangrijkste 
doelstelling van de jaarlijkse-
monitoringcyclus moet de voorkoming van 
schendingen en niet-naleving van de 
waarden van de Unie zijn en daarnaast 
moet de jaarlijkse-monitoringcyclus een 
gedeelde basis bieden voor andere 
maatregelen van de drie instellingen. De 
drie instellingen komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
over de rechtsstaat, de dialoog over de 

(5) De drie instellingen zijn het erover 
eens dat een jaarlijkse-monitoringcyclus 
noodzakelijk is om de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te versterken. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet omvattend, 
objectief en onpartijdig zijn, gebaseerd zijn 
op betrouwbaar bewijs, en gelijkelijk en 
eerlijk worden toegepast op alle lidstaten. 
De belangrijkste doelstelling van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus moet de 
voorkoming van schendingen en niet-
naleving van de waarden van de Unie zijn 
en daarnaast moet de jaarlijkse-
monitoringcyclus een gedeelde basis 
bieden voor andere maatregelen van de 
drie instellingen. De drie instellingen 
komen voorts overeen dit 
interinstitutioneel akkoord te gebruiken om 
bestaande instrumenten en initiatieven op 
het gebied van de bevordering en 
eerbiediging van de waarden van de Unie 
te integreren, met name het jaarverslag 
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rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

over de rechtsstaat, de dialoog over de 
rechtsstaat van de Raad en het kader voor 
de rechtsstaat van de Commissie, om 
overlappingen te voorkomen en de algehele 
doeltreffendheid te verbeteren.

Or. ro

Amendement 233
Maite Pagazaurtundúa

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient, tijdens alle fasen ervan, te worden 
uitgevoerd in een geest van transparantie, 
onpartijdigheid en openheid, de cyclus 
moet uitgaan van objectieve feiten en 
moet worden beschermd tegen 
kwaadwillende desinformatiestrategieën.

Or. en

Amendement 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de naleving van 
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de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

alle waarden van de Unie met inbegrip van 
landspecifieke aanbevelingen, en een 
follow-upfase met een uitvoerings- en 
handhavingsplan voor de aanbevelingen. 
De jaarlijkse-monitoringcyclus dient te 
worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

Or. en

Amendement 235
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase, met inbegrip van de uitvoering van 
de aanbevelingen. De jaarlijkse-
monitoringcyclus dient te worden 
uitgevoerd in een geest van transparantie 
en openheid, met inspraak van de burgers 
en het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 236
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
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upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid en gelijkelijk en 
eerlijk te worden toegepast op alle 
lidstaten van de EU.

Or. ro

Amendement 237
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid.

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 
transparantie en openheid, met inspraak 
van de burgers en het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Amendement 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest van 

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met landspecifieke rapportage en 
aanbevelingen, en een follow-upfase. De 
jaarlijkse-monitoringcyclus dient te worden 
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transparantie en openheid. uitgevoerd in een geest van transparantie 
en openheid.

Or. en

Amendement 239
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd in een geest 
van transparantie en openheid.

(6) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te bestaan uit een voorbereidende 
fase, de publicatie van een jaarlijks 
monitoringverslag inzake de waarden van 
de Unie met aanbevelingen, en een follow-
upfase. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
dient te worden uitgevoerd op een 
onafhankelijke, objectieve, transparante 
en open manier.

Or. bg

Amendement 240
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De drie instellingen zijn van 
oordeel dat het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië in zijn huidige vorm 
beëindigd dient te worden om dubbel werk 
te voorkomen en om de gelijke 
behandeling van alle lidstaten te 
bevorderen. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet daarom de beschikkingen 
2006/928/EG1 en 2006/929/EC2 van de 
Commissie vervangen en moet, onder 
meer, de doelstellingen van die 

(7) De drie instellingen zijn van 
oordeel dat het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië in zijn huidige vorm 
beëindigd dient te worden om dubbel werk 
te voorkomen en om de gelijke 
behandeling van alle lidstaten te 
bevorderen, met dien verstande dat alle 
verbintenissen in het kader van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing en de door het Parlement aan de 
orde gestelde punten van zorg op 
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beschikkingen ten aanzien van Bulgarije en 
Roemenië verwezenlijken. Dit 
interinstitutioneel akkoord laat de 
Toetredingsakte van 2005, en met name de 
artikelen 37 en 38, onverlet.

bevredigende en volledige wijze zijn 
aangepakt, met name op het gebied van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de corruptiebestrijding en de 
mediavrijheid. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom de 
beschikkingen 2006/928/EG1 en 
2006/929/EC2 van de Commissie 
vervangen en moet, onder meer, de 
doelstellingen van die beschikkingen ten 
aanzien van Bulgarije en Roemenië 
verwezenlijken. Dit interinstitutioneel 
akkoord laat de Toetredingsakte van 2005, 
en met name de artikelen 37 en 38, 
onverlet.

_________________ _________________
1 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Roemenië 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie 
(PB L 354 van 14.12.2006, blz. 56).

1 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Roemenië 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie 
(PB L 354 van 14.12.2006, blz. 56).

2 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Bulgarije 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad (PB L 354 van 
14.12.2006, blz. 58).

2 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Bulgarije 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad (PB L 354 van 
14.12.2006, blz. 58).

Or. en

Amendement 241
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De drie instellingen zijn van 
oordeel dat het mechanisme voor 

(7) De drie instellingen zijn van 
oordeel dat het mechanisme voor 
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samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië in zijn huidige vorm 
beëindigd dient te worden om dubbel werk 
te voorkomen en om de gelijke 
behandeling van alle lidstaten te 
bevorderen. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet daarom de beschikkingen 
2006/928/EG1 en 2006/929/EG2 van de 
Commissie vervangen en moet, onder 
meer, de doelstellingen van die 
beschikkingen ten aanzien van Bulgarije en 
Roemenië verwezenlijken. Dit 
interinstitutioneel akkoord laat de 
Toetredingsakte van 2005, en met name de 
artikelen 37 en 38, onverlet.

samenwerking en toetsing voor Bulgarije 
en Roemenië in zijn huidige vorm 
beëindigd dient te worden om dubbel werk 
te voorkomen en om de gelijke, objectieve 
en niet-discriminerende behandeling van 
alle lidstaten te bevorderen. De jaarlijkse-
monitoringcyclus moet daarom de 
beschikkingen 2006/928/EG1 en 
2006/929/EG2 van de Commissie 
vervangen en moet, onder meer, de 
doelstellingen van die beschikkingen ten 
aanzien van Bulgarije en Roemenië 
verwezenlijken. Dit interinstitutioneel 
akkoord laat de Toetredingsakte van 2005, 
en met name de artikelen 37 en 38, 
onverlet.

_________________ _________________
1 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Roemenië 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie 
(PB L 354 van 14.12.2006, blz. 56).

1 Beschikking van de Commissie van 13 
december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Roemenië 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie 
(PB L 354 van 14.12.2006, blz. 56).

2 Beschikking van de Commissie van 
13 december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Bulgarije 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad (PB L 354 van 
14.12.2006, blz. 58).

2 Beschikking van de Commissie van 
13 december 2006 tot vaststelling van een 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing van de vooruitgang in Bulgarije 
ten aanzien van specifieke ijkpunten op het 
gebied van de hervorming van het justitiële 
stelsel en de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad (PB L 354 van 
14.12.2006, blz. 58).

Or. ro

Amendement 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus (8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
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moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie dan 
wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. Ook verbinden de drie 
instellingen zich ertoe de bevindingen van 
het jaarlijks monitoringverslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe rekening te houden met de 
bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen bij hun beoordeling 
van de vraag of er een duidelijk gevaar 
bestaat voor een ernstige schending van de 
waarden van de Unie dan wel of er sprake 
is van een ernstige en voortdurende 
schending door een lidstaat van de waarden 
van de Unie in het kader van artikel 7 
VEU. Ook dient de Commissie, in 
overeenstemming met artikel 17 VEU, 
rekening te houden met de bevindingen 
van het jaarlijks monitoringverslag bij haar 
beoordeling van de vraag of er een 
inbreukprocedure moet worden ingeleid 
dan wel of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

_________________ _________________
3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 PB C ..., …, blz. …

3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 PB C ..., …, blz. …

Or. en

Amendement 243
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie dan 
wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. Ook verbinden de drie 
instellingen zich ertoe de bevindingen van 
het jaarlijks monitoringverslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie dan 
wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. Ook verbinden de drie 
instellingen zich ertoe de bevindingen van 
het jaarlijks monitoringverslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3 
evenals bij andere beoordelingen in 
verband met bestaande en toekomstige 
begrotingsinstrumenten. De drie 
instellingen zijn het erover eens dat zij zich 
bij hun maatregelen op het gebied van de 
waarden van de Unie moeten laten leiden 
door de jaarlijkse monitoringverslagen.

_________________ _________________
3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 PB C ..., …, blz. …

3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 PB C ..., …, blz. …

Or. en
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Amendement 244
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie dan 
wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. Ook verbinden de drie 
instellingen zich ertoe de bevindingen van 
het jaarlijks monitoringverslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken als 
onderdeel van hun beoordeling van de 
vraag of er een duidelijk gevaar bestaat 
voor een ernstige schending van de 
waarden van de Unie dan wel of er sprake 
is van een ernstige en voortdurende 
schending door een lidstaat van de waarden 
van de Unie in het kader van artikel 7 
VEU. Ook verbinden de drie instellingen 
zich ertoe de bevindingen van het jaarlijks 
monitoringverslag te gebruiken als 
onderdeel van de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

_________________ _________________
3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 

3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… 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 
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lidstaten PB C ..., …, blz. … lidstaten PB C ..., …, blz. …

Or. en

Amendement 245
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – alinea 4 – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie 
dan wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. Ook verbinden de drie 
instellingen zich ertoe de bevindingen van 
het jaarlijks monitoringverslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad3. 
De drie instellingen zijn het erover eens dat 
zij zich bij hun maatregelen op het gebied 
van de waarden van de Unie moeten laten 
leiden door de jaarlijkse 
monitoringverslagen.

(8) De jaarlijkse-monitoringcyclus 
moet bovendien complementair zijn aan en 
coherent zijn met andere instrumenten op 
het gebied van de bevordering en 
versterking van de waarden van de Unie. 
De drie instellingen verbinden zich er met 
name toe de bevindingen van de jaarlijkse 
monitoringverslagen te gebruiken bij hun 
beoordeling van de vraag of er sprake is 
van een ernstige en voortdurende 
schending door een lidstaat van de waarden 
van de Unie in het kader van artikel 7 
VEU. Ook verbinden de drie instellingen 
zich ertoe de bevindingen van het jaarlijks 
monitoringverslag te gebruiken bij de 
beoordeling van de vraag of er sprake is 
van fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) 2020/xxxx van het Europees 
Parlement en de Raad3. De drie instellingen 
zijn het erover eens dat zij zich bij hun 
maatregelen op het gebied van de waarden 
van de Unie moeten laten leiden door de 
jaarlijkse monitoringverslagen.

_________________ _________________
3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 

3 [in plaats van xxxx in de tekst het juiste 
nummer van 2018/136(COD) invoegen en 
de verwijzing naar het PB in de voetnoot 
aanpassen] Verordening (EU) .../… van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
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bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten PB C ..., …, blz. …

bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten PB C ..., …, blz. …

Or. bg

Amendement 246
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De drie instellingen komen overeen 
hun inspanningen te coördineren en met 
elkaar samen te werken om de eerbiediging 
van de waarden van de Unie, als bedoeld in 
artikel 2 VEU, te bevorderen en 
versterken.

1. De drie instellingen komen overeen 
hun inspanningen te coördineren en met 
elkaar samen te werken om de eerbiediging 
van de waarden van de Unie, als bedoeld in 
artikel 2 VEU, te bevorderen, te versterken 
en te handhaven.

Or. en

Amendement 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De drie instellingen komen overeen 
hun inspanningen te coördineren en met 
elkaar samen te werken om de 
eerbiediging van de waarden van de Unie, 
als bedoeld in artikel 2 VEU, te bevorderen 
en versterken.

1. De drie instellingen komen overeen 
de eerbiediging van de waarden waarop de 
Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, 
te bevorderen, te versterken en te 
handhaven aan de hand van coördinatie 
en samenwerking.

Or. en
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Amendement 248
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De drie instellingen komen overeen 
hun inspanningen te coördineren en met 
elkaar samen te werken om de eerbiediging 
van de waarden van de Unie, als bedoeld in 
artikel 2 VEU, te bevorderen en 
versterken.

1. De drie instellingen komen overeen 
hun inspanningen te coördineren en met 
elkaar samen te werken om de eerbiediging 
van de waarden van de Unie, als bedoeld in 
artikel 2 VEU, te bevorderen en te 
handhaven.

Or. en

Amendement 249
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase 
met inbegrip van de uitvoering van de 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met alle waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met landspecifieke verslagen en 
aanbevelingen, en een follow-upfase.

Or. en

Amendement 251
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal, actief en op 
transparante wijze samen te werken. De 
monitoringcyclus bestaat uit een 
voorbereidende fase, de publicatie van een 
jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

Or. ro

Amendement 252
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Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met de waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

2. De drie instellingen komen overeen 
een jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de 
waarden van de Unie op te zetten, die 
betrekking heeft op onderwerpen en beste 
praktijken in verband met alle waarden van 
de Unie, en in dit kader loyaal samen te 
werken. De monitoringcyclus bestaat uit 
een voorbereidende fase, de publicatie van 
een jaarlijks monitoringverslag inzake de 
waarden van de Unie (“jaarlijks verslag”) 
met aanbevelingen, en een follow-upfase.

Or. en

Amendement 253
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
nodigt het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten uit om aan haar 
vergaderingen deel te nemen. De 
werkgroep raadpleegt voorts op gezette 
tijden deskundigen.

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
verricht beoordelingen in verband met de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de lidstaten en is belast 
met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
nodigt het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten uit om aan haar 
vergaderingen deel te nemen, samen met 
de Commissie van Venetië en de Groep 
van staten tegen corruptie, de Verenigde 
Naties, de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa, en andere 
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internationale en maatschappelijke 
organisaties. De werkgroep raadpleegt 
voorts op gezette tijden deskundigen en 
richt kanalen in via welke natuurlijke en 
rechtspersonen met redenen omklede 
adviezen kunnen indienen. De werkgroep 
maakt gebruik van de bevindingen van de 
geraadpleegde organisaties en 
onafhankelijke deskundigen.

Or. en

Amendement 254
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
nodigt het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten uit om aan haar 
vergaderingen deel te nemen. De 
werkgroep raadpleegt voorts op gezette 
tijden deskundigen.

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus en stelt de 
methodologie voor het jaarverslag vast. 
De werkgroep nodigt het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten uit 
om aan haar vergaderingen deel te nemen. 
De werkgroep raadpleegt voorts op gezette 
tijden deskundigen, maatschappelijke 
organisaties en 
mensenrechtenverdedigers en creëert een 
Uniemechanisme om degenen die 
bijdragen aan het proces te beschermen 
tegen mogelijke represailles.

Or. en

Amendement 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
nodigt het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten uit om aan haar 
vergaderingen deel te nemen. De 
werkgroep raadpleegt voorts op gezette 
tijden deskundigen.

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van alle fasen 
van de jaarlijkse-monitoringcyclus. De 
werkgroep nodigt het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten uit 
om aan haar vergaderingen deel te nemen. 
De werkgroep raadpleegt voorts en 
rechtstreeks op gezette tijden deskundigen, 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenverdedigers. De werkgroep 
maakt regelmatig verslagen over haar 
werkzaamheden openbaar.

Or. en

Amendement 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
nodigt het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten uit om aan haar 
vergaderingen deel te nemen. De 
werkgroep raadpleegt voorts op gezette 

3. De drie instellingen komen overeen 
een permanente interinstitutionele 
werkgroep inzake de waarden van de Unie 
(“werkgroep”) in te stellen. De werkgroep 
is belast met het vergemakkelijken van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
drie instellingen in het kader van de 
jaarlijkse-monitoringcyclus. De werkgroep 
raadpleegt voorts op gezette tijden 
deskundigen.
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tijden deskundigen.

Or. en

Amendement 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Op voordracht van het Europees 
Parlement en de Raad stelt de werkgroep 
een panel van onafhankelijke 
deskundigen aan als aanvullend 
onafhankelijk instrument in het kader van 
de aanwijzing van inbreuken en beste 
praktijken voor de toepassing van de 
waarden van de Unie die zijn neergelegd 
in artikel 2 VEU. Het panel van 
onafhankelijke deskundigen legt zijn 
bevindingen tijdig voor aan de werkgroep 
en de Commissie.

Or. en

Amendement 258
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. De voorzitter van de werkgroep is 
een vertegenwoordiger van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten.

Or. en
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Amendement 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van 
belanghebbenden om informatie te 
verzamelen voor het jaarlijks verslag. De 
raadpleging van belanghebbenden vindt 
plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. 
De raadpleging is transparant en gebaseerd 
op een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 
overeengekomen. De methodologie bevat 
in elk geval, in passende vorm, de 
ijkpunten zoals opgenomen in de bijlagen 
bij de beschikkingen 2006/928/EG en 
2006/929/EG van de Commissie.

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van 
belanghebbenden om informatie te 
verzamelen voor het jaarlijks verslag. De 
raadpleging van belanghebbenden vindt 
plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. 
De raadpleging is transparant en gebaseerd 
op een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 
overeengekomen, na een omvattende en 
transparante raadpleging van 
belanghebbenden en onafhankelijke 
deskundigen. De methodologie bevat in 
elk geval, in passende vorm, de ijkpunten 
zoals opgenomen in de bijlagen bij de 
beschikkingen 2006/928/EG en 
2006/929/EG van de Commissie.

Or. en

Amendement 260
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van 
belanghebbenden om informatie te 
verzamelen voor het jaarlijks verslag. De 
raadpleging van belanghebbenden vindt 
plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. 
De raadpleging is transparant en gebaseerd 
op een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten, om 
informatie te verzamelen voor het jaarlijks 
verslag. De raadpleging van 
belanghebbenden vindt plaats in het eerste 
kwartaal van elk jaar. De raadpleging is 
transparant, objectief en gebaseerd op een 
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overeengekomen. De methodologie bevat 
in elk geval, in passende vorm, de 
ijkpunten zoals opgenomen in de bijlagen 
bij de beschikkingen 2006/928/EG en 
2006/929/EG van de Commissie.

duidelijke en nauwkeurige methodologie 
die door de werkgroep is overeengekomen. 
De methodologie bevat in elk geval, in 
passende vorm, de ijkpunten zoals 
opgenomen in de bijlagen bij de 
beschikkingen 2006/928/EG en 
2006/929/EG van de Commissie.

Or. bg

Amendement 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van 
belanghebbenden om informatie te 
verzamelen voor het jaarlijks verslag. De 
raadpleging van belanghebbenden vindt 
plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. 
De raadpleging is transparant en gebaseerd 
op een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 
overeengekomen. De methodologie bevat 
in elk geval, in passende vorm, de 
ijkpunten zoals opgenomen in de bijlagen 
bij de beschikkingen 2006/928/EG en 
2006/929/EG van de Commissie.

4. De Commissie organiseert jaarlijks 
een gerichte raadpleging van 
belanghebbenden om informatie te 
verzamelen voor het jaarlijks verslag. De 
raadpleging van belanghebbenden vindt 
plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. 
De raadpleging is transparant en gebaseerd 
op een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 
overeengekomen. De methodologie bevat 
in elk geval, in passende vorm, de 
ijkpunten zoals die welke zijn opgenomen 
in de bijlagen bij de beschikkingen 
2006/928/EG en 2006/929/EG van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 262
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De raadpleging van 5. De raadpleging van 
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belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag, met 
inbegrip van informatie afkomstig van 
belanghebbenden waarin een verschil van 
mening over dezelfde aangelegenheid 
naar voren wordt gebracht. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

Or. en

Amendement 263
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, nationale 
mensenrechteninstellingen en organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
en de Verenigde Naties, instellingen, 
organen of instanties van de Unie en de 
lidstaten, waaronder nationale parlementen 
en lokale autoriteiten, de gelegenheid om 
inbreng te leveren ten behoeve van het 
jaarlijks verslag. De Commissie verwerkt 
de informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
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bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

Or. en

Amendement 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt instellingen, 
organen of instanties van de Unie en de 
lidstaten, waaronder nationale parlementen 
en lokale autoriteiten, maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa en de Verenigde Naties 
de gelegenheid om inbreng te leveren ten 
behoeve van het jaarlijks verslag. De 
Commissie verwerkt de informatie die zij 
van belanghebbenden ontvangt in het 
jaarlijks verslag. Relevante bijdragen in het 
kader van de raadpleging worden door de 
Commissie op haar website gepubliceerd 
voorafgaand aan de publicatie van het 
jaarlijks verslag, op voorwaarde dat de 
auteurs van die bijdragen daarvoor 
toestemming hebben gegeven.

Or. en

Amendement 265
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en lokale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Bijdragen 
van belanghebbenden in het kader van de 
raadpleging worden door de Commissie op 
haar website gepubliceerd voorafgaand aan 
de publicatie van het jaarlijks verslag.

Or. bg

Amendement 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder nationale parlementen en 
lokale autoriteiten, de gelegenheid om 
inbreng te leveren ten behoeve van het 
jaarlijks verslag. De Commissie verwerkt 
de informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

5. De raadpleging van 
belanghebbenden biedt maatschappelijke 
organisaties, beroepsverenigingen en 
professionele netwerken, organen van de 
Raad van Europa, instellingen, organen of 
instanties van de Unie en de lidstaten, 
waaronder de betrokken nationale 
autoriteiten, de gelegenheid om inbreng te 
leveren ten behoeve van het jaarlijks 
verslag. De Commissie verwerkt de 
informatie die zij van belanghebbenden 
ontvangt in het jaarlijks verslag. Relevante 
bijdragen in het kader van de raadpleging 
worden door de Commissie op haar 
website gepubliceerd voorafgaand aan de 
publicatie van het jaarlijks verslag.

Or. en



PE653.810v01-00 156/196 AM\1209847NL.docx

NL

Amendement 267
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle officiële informatie waarover zij 
beschikt. Van belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere gezaghebbende internationale 
organisaties die relevante studies 
publiceren. In geval van wezenlijke 
verschillen tussen de beoordelingen van 
twee internationale organisaties die actief 
zijn in een gebied binnen de reikwijdte 
van het mechanisme, maakt de Commissie 
haar eigen onafhankelijke beoordeling 
van de situatie.

Or. bg

Amendement 268
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië, de 
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de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

Groep van staten tegen corruptie, het 
Raadgevend Comité voor het 
Kaderverdrag inzake de bescherming van 
nationale minderheden en het Comité van 
deskundigen inzake het Europees 
Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden van de Raad van 
Europa en andere internationale 
organisaties die relevante studies 
publiceren.

Or. en

Amendement 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië, de 
Europese Commissie tegen Racisme en 
Onverdraagzaamheid, de onlangs 
opgerichte stuurgroep inzake 
antidiscriminatie, diversiteit en inclusie en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

Or. en

Amendement 270
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt 
en van een duidelijke en nauwkeurige 
methodologie die door de werkgroep is 
overeengekomen. Van bijzonder belang in 
dit verband zijn de door de werkgroep 
verrichte beoordeling alsmede rapporten 
en gegevens afkomstig van het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten, de 
Raad van Europa, waaronder de 
Commissie van Venetië en de Groep van 
staten tegen corruptie, en andere 
internationale organisaties die relevante 
studies publiceren.

Or. en

Amendement 271
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië, de 
Groep van staten tegen corruptie en de 
Groep van deskundigen inzake actie tegen 
geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld, en andere internationale 
organisaties die relevante studies 
publiceren.

Or. en
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Amendement 272
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Raad van Europa, 
waaronder de Commissie van Venetië en 
de Groep van staten tegen corruptie, en 
andere internationale organisaties die 
relevante studies publiceren.

6. De Commissie maakt bij de 
opstelling van het jaarlijks verslag gebruik 
van alle informatie waarover zij beschikt, 
onder meer van relevante resoluties en 
verslagen van het Europees Parlement. 
Van bijzonder belang in dit verband zijn 
rapporten en gegevens afkomstig van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, de Raad van Europa, 
organen van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
en de Verenigde Naties, en andere 
internationale organisaties die relevante 
studies, beoordelingen en aanbevelingen 
publiceren.

Or. en

Amendement 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Daartoe aangewezen 
vertegenwoordigers van de drie 
instellingen hebben de mogelijkheid om 
een beperkt aantal onderzoeksmissies uit te 
voeren naar lidstaten om meer informatie 
te vergaren en meer duidelijkheid te 
verkrijgen over de situatie wat betreft de 
waarden van de Unie in de betrokken 
lidstaten. De Commissie verwerkt de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

7. Daartoe aangewezen 
vertegenwoordigers van de werkgroep 
hebben de mogelijkheid om een beperkt 
aantal onderzoeksmissies uit te voeren naar 
lidstaten om meer informatie te vergaren 
en meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
situatie wat betreft de waarden van de Unie 
in de betrokken lidstaten. De Commissie 
gebruikt de bevindingen in het jaarlijks 
verslag.

Or. en
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Amendement 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Daartoe aangewezen 
vertegenwoordigers van de drie 
instellingen hebben de mogelijkheid om 
een beperkt aantal onderzoeksmissies uit 
te voeren naar lidstaten om meer 
informatie te vergaren en meer 
duidelijkheid te verkrijgen over de situatie 
wat betreft de waarden van de Unie in de 
betrokken lidstaten. De Commissie 
verwerkt de bevindingen in het jaarlijks 
verslag.

7. Daartoe aangewezen 
vertegenwoordigers van de drie 
instellingen hebben de mogelijkheid om 
onderzoeksmissies uit te voeren naar 
lidstaten om meer informatie te vergaren 
en meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
situatie wat betreft de waarden van de Unie 
in de betrokken lidstaten. De Commissie 
verwerkt de bevindingen in het jaarlijks 
verslag.

Or. en

Amendement 275
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De Commissie informeert de 
werkgroep over de tijdens de 
voorbereidende fase geboekte vooruitgang.

8. De Commissie informeert de 
werkgroep op gezette tijden over de tijdens 
de voorbereidende fase geboekte 
vooruitgang en legt daarover een 
ontwerpverslag voor aan de werkgroep.

Or. en

Amendement 276
Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De Commissie informeert de 
werkgroep over de tijdens de 
voorbereidende fase geboekte vooruitgang.

8. De Commissie informeert de 
werkgroep op gezette tijden over de tijdens 
de voorbereidende fase geboekte 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De Commissie informeert de 
werkgroep over de tijdens de 
voorbereidende fase geboekte vooruitgang.

8. De Commissie informeert de 
werkgroep op gezette tijden over de tijdens 
de voorbereidende fase geboekte 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 278
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De Commissie informeert de 
werkgroep over de tijdens de 
voorbereidende fase geboekte vooruitgang.

8. De Commissie informeert de 
werkgroep regelmatig over de tijdens de 
voorbereidende fase geboekte vooruitgang.

Or. bg
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Amendement 279
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de 
lidstaten. Het jaarlijks verslag is 
onpartijdig, gebaseerd op bewijzen die op 
objectieve wijze verzameld zijn, en 
eerbiedigt het beginsel van gelijke 
behandeling van lidstaten. De ernst van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van de door de 
werkgroep verrichte beoordeling en de 
informatie die de Commissie tijdens de 
voorbereidende fase heeft verkregen. Het 
jaarlijks verslag heeft ten minste 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de lidstaten, volgens de 
criteria die zijn vastgelegd in de checklist 
voor de beginselen van de rechtsstaat die 
door de Commissie van Venetië is 
goedgekeurd. Het jaarlijks verslag is 
onpartijdig, gebaseerd op bewijzen die op 
objectieve wijze verzameld zijn, en 
eerbiedigt het beginsel van gelijke 
behandeling van lidstaten. De ernst van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

Or. en

Amendement 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. De Commissie brengt een met 
redenen omkleed advies uit indien zij 
besluit de bevindingen van het panel van 
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van de waarden van de Unie in de 
lidstaten. Het jaarlijks verslag is 
onpartijdig, gebaseerd op bewijzen die op 
objectieve wijze verzameld zijn, en 
eerbiedigt het beginsel van gelijke 
behandeling van lidstaten. De ernst van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

onafhankelijke deskundigen niet volledig 
in het jaarlijks verslag op te nemen. Het 
jaarlijks verslag heeft betrekking op zowel 
de positieve als de negatieve 
ontwikkelingen op het gebied van de in 
artikel 2 VEU neergelegde waarden van de 
Unie in elke lidstaat. Het jaarlijks verslag 
is onpartijdig, gebaseerd op bewijzen die 
op objectieve wijze verzameld zijn, en 
eerbiedigt het beginsel van gelijke 
behandeling van lidstaten. De ernst van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

Or. en

Amendement 281
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel alle positieve als alle 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag. De 
Commissie neemt in het jaarlijks verslag 
een hoofdstuk op over inbreukprocedures 
in verband met de waarden van de Unie.

Or. en

Amendement 282
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten, evenals de beginselen van 
subsidiariteit, noodzakelijkheid en 
evenredigheid. De ernst van de situatie in 
de lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

Or. en

Amendement 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 

9. Een groep deskundigen die zowel 
door de Commissie als het Europees 
Parlement geselecteerd zijn, stelt het 
jaarlijks verslag op op basis van informatie 
die zij tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
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lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

Or. en

Amendement 284
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen, die op basis van 
welomschreven criteria zijn vastgesteld, 
op het gebied van de waarden van de Unie 
in de lidstaten. Het jaarlijks verslag is 
onpartijdig, gebaseerd op bewijzen die op 
objectieve wijze verzameld zijn, en 
eerbiedigt het beginsel van gelijke 
behandeling van lidstaten. De ernst van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

Or. ro

Amendement 285
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van informatie die zij 
tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 

9. De Commissie stelt het jaarlijks 
verslag op op basis van officiële informatie 
die zij tijdens de voorbereidende fase heeft 
verkregen. Het jaarlijks verslag heeft 
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betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst van de situatie in de 
lidstaten komt tot uitdrukking in de 
uitvoerigheid van het verslag.

betrekking op zowel de positieve als de 
negatieve ontwikkelingen op het gebied 
van de waarden van de Unie in de lidstaten. 
Het jaarlijks verslag is onpartijdig, 
gebaseerd op bewijzen die op objectieve 
wijze verzameld zijn, en eerbiedigt het 
beginsel van gelijke behandeling van 
lidstaten. De ernst en de duur van de 
situatie in de lidstaten komt tot uitdrukking 
in de uitvoerigheid van het verslag.

Or. bg

Amendement 286
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. De Commissie wordt tijdens het 
opstellen van het jaarlijks verslag 
bijgestaan door een panel van 
onafhankelijke deskundigen, bestaande 
uit één deskundige die door het parlement 
van elke lidstaat wordt aangesteld en die 
een voormalige rechter van het 
grondwettelijk hof of de hoogste 
rechtbank is, en tien deskundigen die 
worden voorgedragen door de 
academische wereld, het maatschappelijk 
middenveld en internationale 
organisaties, en die worden aangesteld 
door het Europees Parlement. Het panel 
wordt voornamelijk belast met het 
onpartijdig aanwijzen van de 
belangrijkste positieve en negatieve 
ontwikkelingen in elke lidstaat. Het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten stelt het panel een 
secretariaat ter beschikking. Voor de 
uitvoering van deze taak worden aan het 
Bureau toereikende aanvullende middelen 
toegewezen.

Or. en
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Amendement 287
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landenspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
Indien de procedure van artikel 7 VEU in 
werking wordt gesteld in verband met een 
bepaalde lidstaat, geven de aanbevelingen 
de punten van zorg weer die in het met 
redenen omkleed voorstel zijn vermeld. De 
aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

Or. en

Amendement 288
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landenspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete, 
objectieve doelstellingen en termijnen voor 
de uitvoering ervan. In de aanbevelingen 
wordt rekening gehouden met de diversiteit 
en de specifieke kenmerken van de 
politieke en juridische stelsels van de 
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aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

lidstaten. Deze maatregelen moeten waar 
nodig nauwere samenwerking tussen de 
lidstaat en de Commissie door middel van 
technische bijstand van de 
Ondersteuningsdienst voor structurele 
hervormingen van de Commissie 
omvatten.

Or. bg

Amendement 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landenspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landspecifieke aanbevelingen, met de 
vaststelling van minimumnormen en -
eisen in verband met de democratie en de 
rechtsstaat, ter versterking van de waarden 
van de Unie. De aanbevelingen behelzen 
concrete doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

Or. en

Amendement 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10

Ontwerpresolutie Amendement
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10. Het jaarlijks verslag bevat 
landenspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landspecifieke aanbevelingen voor elke 
lidstaat ter versterking van de bevordering 
en bescherming van de waarden van de 
Unie. De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

Or. en

Amendement 291
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landenspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de waarden van de Unie. 
De aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

10. Het jaarlijks verslag bevat 
landspecifieke aanbevelingen ter 
versterking van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten. De 
aanbevelingen behelzen concrete 
doelstellingen en termijnen voor 
uitvoering. In de aanbevelingen wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van 
de politieke en juridische stelsels van de 
lidstaten. De uitvoering van de 
aanbevelingen wordt beoordeeld in 
daaropvolgende jaarlijkse verslagen of, 
indien passend, dringende verslagen.

Or. en

Amendement 292
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. De beginselen van 
noodzakelijkheid, evenredigheid en non-
discriminatie moeten in acht worden 
genomen wanneer wordt bepaald welke 
maatregelen worden genomen, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
de ernst van de situatie, de tijd die is 
verstreken sinds het gedrag is begonnen, 
de duur en de herhaling ervan, en de 
intentie en de mate van medewerking van 
de betrokken lidstaat bij het verhelpen van 
de tekortkomingen in de toepassing van 
de rechtsstaat en de andere beginselen die 
in het mechanisme zijn verankerd.

Or. bg

Amendement 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen 
spannen zich in om het debat over het 
jaarlijks verslag in de lidstaten, met name 
in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen maken 
gebruik van hun respectieve, door de 
Verdragen verleende bevoegdheden om 
bij te dragen tot een doeltreffende follow-
up. De drie instellingen spannen zich in 
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om het debat over het jaarlijks verslag in 
de lidstaten, met name in de nationale 
parlementen, aan te wakkeren.

Or. en

Amendement 294
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen 
spannen zich in om het debat over het 
jaarlijks verslag in de lidstaten, met name 
in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen, met inbegrip van 
uitvoering van relevante arresten van het 
Hof van Justitie. De drie instellingen 
spannen zich in om het debat over het 
jaarlijks verslag in de lidstaten, met name 
in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

Or. en

Amendement 295
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Uiterlijk twee maanden na de 12. Uiterlijk twee maanden na de 
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datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen 
spannen zich in om het debat over het 
jaarlijks verslag in de lidstaten, met name 
in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen 
spannen zich in om tijdig het debat over 
het jaarlijks verslag in de lidstaten, met 
name in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

Or. bg

Amendement 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Deze 
besprekingen worden openbaar gemaakt. 
Het Parlement en de Raad stellen hun 
standpunten ten aanzien van het jaarlijks 
verslag vast in de vorm van resoluties en 
conclusies. In het kader van de follow-up 
beoordelen het Europees Parlement en de 
Raad in hoeverre de lidstaten uitvoering 
hebben gegeven aan eerdere 
aanbevelingen. De drie instellingen 
spannen zich in om het debat over het 
jaarlijks verslag in de lidstaten, met name 
in de nationale parlementen, aan te 
wakkeren.

12. Uiterlijk twee maanden na de 
datum van publicatie bespreken het 
Europees Parlement en de Raad de inhoud 
van het jaarlijks verslag. Het Parlement en 
de Raad stellen hun standpunten ten 
aanzien van het jaarlijks verslag vast in de 
vorm van resoluties en conclusies. In het 
kader van de follow-up beoordelen het 
Europees Parlement en de Raad in 
hoeverre de lidstaten uitvoering hebben 
gegeven aan eerdere aanbevelingen. De 
drie instellingen spannen zich in om het 
debat over het jaarlijks verslag in de 
lidstaten, met name in de nationale 
parlementen, aan te wakkeren.

Or. en
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Amendement 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 
uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of betrokken lokale 
autoriteiten in die lidstaten een dialoog 
aangaan om de uitvoering van de 
aanbevelingen te bevorderen. De 
Commissie brengt regelmatig verslag uit 
over de in het kader van deze dialoog 
geboekte vooruitgang. De Commissie kan 
de lidstaten te allen tijde technische 
ondersteuning bieden via diverse 
activiteiten.

Or. en

Amendement 298
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een 
of meerdere lidstaten en/of met de 
nationale parlementen of lokale autoriteiten 
in die lidstaten een dialoog aangaan om de 
uitvoering van de aanbevelingen te 

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
betrokken lidstaat of lidstaten, het 
Europees Parlement of de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 
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bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde, 
ook op verzoek van de betrokken lidstaat, 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

Or. bg

Amendement 299
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 
uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen, lokale autoriteiten, 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenverdedigers in die lidstaten 
een dialoog aangaan om de uitvoering van 
de aanbevelingen te bevorderen. De 
Commissie brengt regelmatig verslag uit 
over de in het kader van deze dialoog 
geboekte vooruitgang. De Commissie kan 
de lidstaten te allen tijde technische 
ondersteuning bieden via diverse 
activiteiten. Het Europees Parlement 
organiseert in samenwerking met nationale 
parlementen een interparlementair debat 
over de bevindingen in het jaarlijks 
verslag.

Or. en
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Amendement 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 
uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 
uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

Or. en

Amendement 301
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag kan de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aangaan om de 

13. Op basis van de bevindingen van 
het jaarlijks verslag gaat de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement en de Raad, met een of 
meerdere lidstaten en/of met de nationale 
parlementen of lokale autoriteiten in die 
lidstaten een dialoog aan om de uitvoering 
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uitvoering van de aanbevelingen te 
bevorderen. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de in het kader 
van deze dialoog geboekte vooruitgang. De 
Commissie kan de lidstaten te allen tijde 
technische ondersteuning bieden via 
diverse activiteiten. Het Europees 
Parlement organiseert in samenwerking 
met nationale parlementen een 
interparlementair debat over de 
bevindingen in het jaarlijks verslag.

van de aanbevelingen te bevorderen. De 
Commissie brengt regelmatig verslag uit 
over de in het kader van deze dialoog 
geboekte vooruitgang. De Commissie kan 
de lidstaten te allen tijde technische 
ondersteuning bieden via diverse 
activiteiten. Het Europees Parlement 
organiseert in samenwerking met nationale 
parlementen een interparlementair debat 
over de bevindingen in het jaarlijks 
verslag.

Or. en

Amendement 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. De drie instellingen nemen de 
bevindingen van het jaarlijks verslag in 
overweging wanneer zij 
financieringsprioriteiten vaststellen. De 
Commissie neemt met name doelgerichte 
steun op voor nationale actoren die 
bijdragen tot de bevordering en 
bescherming van de waarden van de Unie, 
zoals maatschappelijke organisaties, 
wanneer zij relevante jaarlijkse 
werkprogramma’s vaststelt voor de 
betaling van middelen van de Unie in 
gedeeld of direct beheer.

Or. en

Amendement 303
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie om bij de 
Raad een met redenen omkleed voorstel in 
te dienen overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
VWEU komen de drie instellingen overeen 
dat zij zich bij de stappen die zij zetten in 
verband met de waarden van de Unie, laten 
leiden door de jaarlijkse verslagen.

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie om bij de 
Raad een met redenen omkleed voorstel in 
te dienen overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
VWEU komen de drie instellingen overeen 
dat zij zich bij de stappen die zij zetten in 
verband met de waarden van de Unie, laten 
leiden door de jaarlijkse verslagen en dat 
die jaarlijkse verslagen kunnen dienen als 
grondslag voor het in werking stellen van 
de procedures uit hoofde van artikel 258 
VWEU en artikel 7 VEU.

Or. en

Amendement 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie om bij de 
Raad een met redenen omkleed voorstel in 
te dienen overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
VWEU komen de drie instellingen overeen 
dat zij zich bij de stappen die zij zetten in 
verband met de waarden van de Unie, laten 
leiden door de jaarlijkse verslagen.

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2020/xxxx1 bis, en het 
recht van het Europees Parlement en de 
Commissie om bij de Raad een met 
redenen omkleed voorstel in te dienen 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, VWEU 
komen de drie instellingen overeen dat zij 
zich bij de stappen die zij zetten in verband 
met de waarden van de Unie, laten leiden 
door de jaarlijkse verslagen.

_________________
1 bis [in plaats van xxxx in de tekst het 
juiste nummer van 2018/136(COD) 
invoegen].

Or. en



PE653.810v01-00 178/196 AM\1209847NL.docx

NL

Amendement 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie om bij de 
Raad een met redenen omkleed voorstel in 
te dienen overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
VWEU komen de drie instellingen overeen 
dat zij zich bij de stappen die zij zetten in 
verband met de waarden van de Unie, laten 
leiden door de jaarlijkse verslagen.

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie en een derde 
van de lidstaten om bij de Raad een met 
redenen omkleed voorstel in te dienen 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, VWEU 
komen de drie instellingen overeen dat zij 
zich bij de stappen die zij zetten in verband 
met de waarden van de Unie, laten leiden 
door de jaarlijkse verslagen.

Or. en

Amendement 306
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement en de Commissie om bij de 
Raad een met redenen omkleed voorstel in 
te dienen overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
VWEU komen de drie instellingen overeen 
dat zij zich bij de stappen die zij zetten in 
verband met de waarden van de Unie, laten 
leiden door de jaarlijkse verslagen.

14. Onverminderd de bevoegdheden 
van de Commissie uit hoofde van artikel 
258 VWEU en het recht van het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
om bij de Raad een met redenen omkleed 
voorstel in te dienen overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, VWEU komen de drie 
instellingen overeen dat zij zich bij de 
stappen die zij zetten in verband met de 
waarden van de Unie, laten leiden door de 
jaarlijkse verslagen.

Or. en
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Amendement 307
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Dringend verslag Schrappen

Or. bg

Amendement 308
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan het Europees Parlement of de 
Raad de Commissie bij uitzondering 
verzoeken om een dringend verslag over 
de situatie op te stellen. De Commissie 
stelt een dergelijk verslag op in overleg 
met de werkgroep. De Commissie maakt 
het dringend verslag ten laatste twee 
maanden na een verzoek van het 
Europees Parlement of de Raad 
openbaar. De bevindingen van het 
dringend verslag worden opgenomen in 
het eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

Schrappen

Or. bg

Amendement 309
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan het Europees Parlement of de 
Raad de Commissie bij uitzondering 
verzoeken om een dringend verslag over de 
situatie op te stellen. De Commissie stelt 
een dergelijk verslag op in overleg met de 
werkgroep. De Commissie maakt het 
dringend verslag ten laatste twee maanden 
na een verzoek van het Europees Parlement 
of de Raad openbaar. De bevindingen van 
het dringend verslag worden opgenomen in 
het eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan de Commissie bij uitzondering, 
hetzij op eigen initiatief dan wel op 
verzoek van het Europees Parlement of de 
Raad een dringend verslag over de situatie 
opstellen. De Commissie stelt een dergelijk 
verslag op in overleg met de werkgroep. 
De Commissie maakt het dringend verslag 
ten laatste twee maanden na een verzoek 
van het Europees Parlement of de Raad 
openbaar. De bevindingen van het 
dringend verslag worden opgenomen in het 
eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

Or. en

Amendement 310
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan het Europees Parlement of de 
Raad de Commissie bij uitzondering 
verzoeken om een dringend verslag over de 
situatie op te stellen. De Commissie stelt 
een dergelijk verslag op in overleg met de 
werkgroep. De Commissie maakt het 
dringend verslag ten laatste twee maanden 

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan de Commissie bij uitzondering 
een dringend verslag over de situatie 
opstellen, hetzij op eigen initiatief dan wel 
op verzoek van het Europees Parlement of 
de Raad. De Commissie stelt een dergelijk 
verslag op in overleg met de werkgroep. 
De Commissie maakt het dringend verslag 
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na een verzoek van het Europees Parlement 
of de Raad openbaar. De bevindingen van 
het dringend verslag worden opgenomen in 
het eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

ten laatste twee maanden na een verzoek 
van het Europees Parlement of de Raad 
openbaar. De bevindingen van het 
dringend verslag worden opgenomen in het 
eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

Or. en

Amendement 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan het Europees Parlement of de 
Raad de Commissie bij uitzondering 
verzoeken om een dringend verslag over de 
situatie op te stellen. De Commissie stelt 
een dergelijk verslag op in overleg met de 
werkgroep. De Commissie maakt het 
dringend verslag ten laatste twee maanden 
na een verzoek van het Europees Parlement 
of de Raad openbaar. De bevindingen van 
het dringend verslag worden opgenomen in 
het eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan de Commissie hetzij op eigen 
initiatief dan wel op verzoek van het 
Europees Parlement of de Raad een 
dringend verslag over de situatie opstellen. 
De Commissie stelt een dergelijk verslag 
op in overleg met de werkgroep. De 
Commissie maakt het dringend verslag ten 
laatste twee maanden na een verzoek van 
het Europees Parlement of de Raad 
openbaar. De bevindingen van het 
dringend verslag worden opgenomen in het 
eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen.

Or. en

Amendement 312
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Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – punt 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan het Europees Parlement of de 
Raad de Commissie bij uitzondering 
verzoeken om een dringend verslag over de 
situatie op te stellen. De Commissie stelt 
een dergelijk verslag op in overleg met de 
werkgroep. De Commissie maakt het 
dringend verslag ten laatste twee maanden 
na een verzoek van het Europees 
Parlement of de Raad openbaar. De 
bevindingen van het dringend verslag 
worden opgenomen in het eerstvolgende 
jaarlijks verslag. Het dringend verslag kan 
aanbevelingen bevatten om de 
onmiddellijke bedreiging voor de waarden 
van de Unie weg te nemen.

15. Als de situatie in een of meerdere 
lidstaten wijst op een onmiddellijke en 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie, kan de werkgroep, het Europees 
Parlement of de Raad de Commissie 
verzoeken om een dringend verslag over de 
situatie op te stellen. De Commissie stelt 
een dergelijk verslag op in overleg met de 
werkgroep. De Commissie maakt het 
dringend verslag binnen een maand 
openbaar. De bevindingen van het 
dringend verslag worden opgenomen in het 
eerstvolgende jaarlijks verslag. Het 
dringend verslag kan aanbevelingen 
bevatten om de onmiddellijke bedreiging 
voor de waarden van de Unie weg te 
nemen, met inbegrip van verzoeken in 
kortgedingprocedures bij het Hof van 
Justitie.

Or. en

Amendement 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU en 
Verordening (EU) 2020/xxxx. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe in 
beleidsmaatregelen van de Unie rekening 

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU en 
Verordening (EU) 2020/xxxx. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe onnodige 
overlappingen van bestaande 
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te houden met de doelstellingen van dit 
interinstitutioneel akkoord.

instrumenten te voorkomen en bestaande 
instrumenten in de jaarlijkse-
monitoringcyclus te integreren en op te 
nemen als voorkeursmogelijkheid. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe in 
beleidsmaatregelen van de Unie rekening 
te houden met de doelstellingen van dit 
interinstitutioneel akkoord.

Or. en

Amendement 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU en 
Verordening (EU) 2020/xxxx. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe in 
beleidsmaatregelen van de Unie rekening 
te houden met de doelstellingen van dit 
interinstitutioneel akkoord.

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU en 
Verordening (EU) 2020/xxxx. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe onnodige 
overlappingen van bestaande 
instrumenten te voorkomen en bestaande 
instrumenten in de jaarlijkse-
monitoringcyclus te integreren en op te 
nemen als voorkeursmogelijkheid. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe in 
beleidsmaatregelen van de Unie rekening 
te houden met de doelstellingen van dit 
interinstitutioneel akkoord.

Or. en

Amendement 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU en 
Verordening (EU) 2020/xxxx. De drie 
instellingen verbinden zich ertoe in 
beleidsmaatregelen van de Unie rekening 
te houden met de doelstellingen van dit 
interinstitutioneel akkoord.

16. De drie instellingen erkennen de 
complementaire aard van de jaarlijkse-
monitoringcyclus en andere mechanismen 
ter bescherming en bevordering van de 
waarden van de Unie, met name de 
procedure van artikel 7 VEU, 
inbreukprocedures en Verordening (EU) 
2020/xxxx. De drie instellingen verbinden 
zich ertoe in beleidsmaatregelen van de 
Unie rekening te houden met de 
doelstellingen van dit interinstitutioneel 
akkoord.

Or. en

Amendement 316
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
systemische tekortkomingen blijken met 
betrekking tot een of meer waarden van de 
Unie, onverwijld passende maatregelen te 
nemen binnen de hun bij de Verdragen 
verleende bevoegdheden. De drie 
instellingen kunnen onder meer overwegen 
of beleidsmaatregelen van de Unie die 
berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven.

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
systemische tekortkomingen blijken met 
betrekking tot een of meer waarden van de 
Unie, onverwijld passende maatregelen te 
nemen binnen de hun bij de Verdragen 
verleende bevoegdheden. De drie 
instellingen kunnen onder meer overwegen 
of beleidsmaatregelen van de Unie die 
berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven. De 
Commissie verbindt zich ertoe te 
beoordelen of inbreukprocedures passend 
zijn, met inbegrip van, waar nodig, 
verzoeken in kortgedingprocedures bij het 
Hof van Justitie en verzoeken om betaling 
van een boete te bevelen in gevallen van 
niet-nakoming van de 



AM\1209847NL.docx 185/196 PE653.810v01-00

NL

kortgedingprocedures.

Or. en

Amendement 317
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
systemische tekortkomingen blijken met 
betrekking tot een of meer waarden van de 
Unie, onverwijld passende maatregelen te 
nemen binnen de hun bij de Verdragen 
verleende bevoegdheden. De drie 
instellingen kunnen onder meer overwegen 
of beleidsmaatregelen van de Unie die 
berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven.

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
ernstige systemische tekortkomingen 
blijken met betrekking tot een of meer 
waarden van de Unie, onverwijld passende 
maatregelen te nemen binnen de hun bij de 
Verdragen verleende bevoegdheden. De 
drie instellingen kunnen onder meer 
overwegen of beleidsmaatregelen van de 
Unie die berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
ernstige systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven.

Or. bg

Amendement 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
systemische tekortkomingen blijken met 
betrekking tot een of meer waarden van de 
Unie, onverwijld passende maatregelen te 
nemen binnen de hun bij de Verdragen 

17. De drie instellingen verbinden zich 
ertoe om, als uit het jaarlijks verslag 
systemische tekortkomingen blijken met 
betrekking tot een of meer waarden van de 
Unie, onverwijld passende maatregelen te 
nemen binnen de hun bij de Verdragen 
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verleende bevoegdheden. De drie 
instellingen kunnen onder meer 
overwegen of beleidsmaatregelen van de 
Unie die berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven.

verleende bevoegdheden. De drie 
instellingen overwegen onder meer of 
beleidsmaatregelen van de Unie die 
berusten op een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen, in het licht van de 
systemische tekortkomingen zoals 
geconstateerd in het jaarlijks verslag 
gehandhaafd kunnen blijven.

Or. en

Amendement 319
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
zoals vastgesteld bij dit akkoord vervangt 
het bij Beschikking 2006/928/EG van de 
Commissie ingevoerde mechanisme voor 
samenwerking en toetsing van de 
vooruitgang in Roemenië ten aanzien van 
specifieke ijkpunten op het gebied van de 
hervorming van het justitiële stelsel en de 
bestrijding van corruptie en het bij 
Beschikking 2006/929/EG van de 
Commissie ingevoerde mechanisme voor 
samenwerking en toetsing van de 
vooruitgang in Bulgarije ten aanzien van 
specifieke ijkpunten op het gebied van de 
hervorming van het justitiële stelsel en de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad, en vervult onder meer de bij die 
beschikkingen nagestreefde doelstellingen. 
Om die reden verbindt de Commissie zich 
ertoe die beschikkingen te gelegener tijd in 
te trekken.

18. De jaarlijkse-monitoringcyclus 
zoals vastgesteld bij dit akkoord vervangt 
het bij Beschikking 2006/928/EG van de 
Commissie ingevoerde mechanisme voor 
samenwerking en toetsing van de 
vooruitgang in Roemenië ten aanzien van 
specifieke ijkpunten op het gebied van de 
hervorming van het justitiële stelsel en de 
bestrijding van corruptie en het bij 
Beschikking 2006/929/EG van de 
Commissie ingevoerde mechanisme voor 
samenwerking en toetsing van de 
vooruitgang in Bulgarije ten aanzien van 
specifieke ijkpunten op het gebied van de 
hervorming van het justitiële stelsel en de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad, en vervult onder meer de bij die 
beschikkingen nagestreefde doelstellingen. 
Om die reden verbindt de Commissie zich 
ertoe die beschikkingen onmiddellijk in te 
trekken.

Or. bg

Amendement 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
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Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU.

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU.

Als uit het jaarverslag naar voren komt 
dat er een gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige schending door een lidstaat van 
de waarden van de Unie, stelt de 
Commissie de instrumenten die zij ter 
beschikking heeft, met inbegrip van 
financiële maatregelen, in werking om de 
eerbiediging van de in artikel 2 VEU 
neergelegde waarden te handhaven.
Het Europees Parlement en de Raad 
houden een debat over de toestand in de 
lidstaat en rechtvaardigen in een met 
redenen omkleed advies of zij de 
instrumenten die tot hun beschikking 
staan om de eerbiediging van de in artikel 
2 TEU neergelegde waarden te 
handhaven al dan niet in werking zullen 
stellen.

Or. en

Amendement 321
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU.

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken als onderdeel van hun 
beoordeling van de vraag of er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending van de waarden van de Unie dan 
wel of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU. De drie instellingen 
komen overeen dat negatieve 
beoordelingen in de bevindingen van het 
jaarlijks verslag dienen als grondslag voor 
het in werking stellen van de procedure 
uit hoofde van artikel 7 VEU en voor het 
inleiden van inbreukprocedures.

Or. en

Amendement 322
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU.

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU. De drie 
instellingen komen overeen een bijzonder 
statuut te verlenen aan de uit hoofde van 
artikel 7 VEU betrokken lidstaten, door de 
bevindingen van het jaarlijks verslag op te 
nemen in de procedure waarin artikel 7 
VEU voorziet.

Or. en
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Amendement 323
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de waarden van de Unie in 
het kader van artikel 7 VEU.

19. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij hun beoordeling van de vraag 
of er sprake is van een ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de waarden van de Unie in het kader 
van artikel 7 VEU.

Or. bg

Amendement 324
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat de instelling die een 
voorstel doet overeenkomstig artikel 7, lid 
1, VEU kan deelnemen aan de hoorzitting 
waarin het voorstel wordt gepresenteerd en 
in alle stadia van de procedure wordt 
geraadpleegd. De drie instellingen komen 
overeen om elkaar in de werkgroep 
regelmatig te raadplegen over lopende en 
mogelijke procedures uit hoofde van artikel 
7 VEU.

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat de instelling die een 
voorstel doet overeenkomstig artikel 7, lid 
1, VEU kan deelnemen aan de hoorzitting 
waarin het voorstel wordt gepresenteerd en 
in alle stadia van de procedure wordt 
geraadpleegd. De drie instellingen komen 
overeen om elkaar in de werkgroep 
regelmatig te raadplegen over lopende en 
mogelijke procedures uit hoofde van artikel 
7 VEU. De drie instellingen komen 
overeen dat de Raad tijdens die 
hoorzittingen nagaat hoe de lidstaten die 
onderworpen zijn aan de procedure 
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waarin artikel 7 VEU voorziet, de in het 
met redenen omkleed advies vermelde 
punten van zorg en alle recentste en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten hebben 
aangepakt en hoe zij de concrete 
aanbevelingen aan de lidstaten in kwestie 
hebben uitgevoerd als follow-up van de 
hoorzittingen, waarin uiterste termijnen 
voor de uitvoering van die aanbevelingen 
worden vastgesteld. De Raad verbindt zich 
er bovendien toe de uitvoering van die 
aanbevelingen tijdig te beoordelen.

Or. en

Amendement 325
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat de instelling die een 
voorstel doet overeenkomstig artikel 7, lid 
1, VEU kan deelnemen aan de hoorzitting 
waarin het voorstel wordt gepresenteerd 
en in alle stadia van de procedure wordt 
geraadpleegd. De drie instellingen komen 
overeen om elkaar in de werkgroep 
regelmatig te raadplegen over lopende en 
mogelijke procedures uit hoofde van artikel 
7 VEU.

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat de instelling die een 
voorstel doet overeenkomstig artikel 7 
VEU het voorstel kan presenteren in de 
Raad en volledig op de hoogte wordt 
gebracht over en betrokken wordt bij alle 
stadia van de procedure. De drie 
instellingen komen overeen om elkaar in 
de werkgroep regelmatig te raadplegen 
over lopende en mogelijke procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU.

Or. en

Amendement 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat de instelling die een 
voorstel doet overeenkomstig artikel 7, lid 
1, VEU kan deelnemen aan de hoorzitting 
waarin het voorstel wordt gepresenteerd en 
in alle stadia van de procedure wordt 
geraadpleegd. De drie instellingen komen 
overeen om elkaar in de werkgroep 
regelmatig te raadplegen over lopende en 
mogelijke procedures uit hoofde van artikel 
7 VEU.

20. De drie instellingen komen overeen 
om, met het oog op de verbetering van de 
transparantie en doeltreffendheid van de 
procedure van artikel 7 VEU, te 
waarborgen dat alle instellingen kunnen 
deelnemen aan de hoorzittingen uit hoofde 
van artikel 7, lid 1, VEU waarin het 
voorstel wordt gepresenteerd en dat alle 
instellingen in alle stadia van de procedure 
worden geraadpleegd. De drie instellingen 
komen overeen om elkaar in de werkgroep 
regelmatig te raadplegen over lopende en 
mogelijke procedures uit hoofde van artikel 
7 VEU.

Or. en

Amendement 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Gemeenschappelijke voorschriften inzake 
begrotingsvoorwaarden

Voorschriften inzake 
begrotingsvoorwaarden

Or. en

Amendement 328
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement
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Gemeenschappelijke voorschriften inzake 
begrotingsvoorwaarden

Gemeenschappelijke voorschriften inzake 
begrotingsinstrumenten

Or. en

Amendement 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Voorschriften inzake inbreukprocedures

Or. en

Amendement 330
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. De Raad verbindt zich ertoe:
– rekening te houden met de manier 
waarop de lidstaten in de procedure uit 
hoofde van artikel 7 VEU de in het met 
redenen omkleed voorstel vermelde 
punten van zorg hebben aangepakt;
– rekening te houden met verdere 
ontwikkelingen, zoals vooruitgang en 
achteruitgang, in de aangelegenheden die 
worden behandeld in de hoorzittingen uit 
hoofde van artikel 7 VEU;
– concrete aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaten te voorzien van vaste 
uiterste termijnen en vervolghoorzittingen 
te organiseren;
– de uitvoering en handhaving van 
de aanbevelingen te monitoren, met 
inbegrip van de coördinatie met de andere 
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instellingen, en de volgende stappen te 
schetsen, met inbegrip van 
handhavingsmaatregelen;
– de handelingen van de Raad 
openbaar te maken, met inbegrip van de 
verslagen van de hoorzittingen en de 
goedkeuring van eventuele 
aanbevelingen, om een zinvolle deelname 
van alle instellingen en het 
maatschappelijk middenveld mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. De Commissie houdt bij haar 
beoordeling of er al dan niet een 
inbreukprocedure moet worden ingeleid 
rekening met de bevindingen van het 
jaarlijks verslag.

Or. en

Amendement 332
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken als onderdeel van de 
beoordeling van de vraag of er sprake is 
van fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
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artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx. (EU) 2020/xxxx. De drie instellingen 
komen overeen dat het feit dat geen 
uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen van het jaarlijks verslag 
dient als grondslag voor de opschorting of 
herbestemming van middelen van de 
Unie, met inbegrip van middelen uit 
nieuwe fondsen in verband met het 
COVID-19-herstelplan, voor de lidstaat in 
kwestie totdat de situatie opnieuw is 
beoordeeld en aanwijsbaar is verbeterd.

Or. en

Amendement 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx.

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx. 
Als uit het jaarverslag naar voren komt 
dat er een gevaar bestaat voor een 
ernstige schending van de waarden van de 
Unie dan wel of er sprake is van een 
ernstige schending door een lidstaat van 
de waarden van de Unie, verzendt de 
Commissie een schriftelijke kennisgeving 
naar die lidstaat, in overeenstemming met 
artikel 5 van Verordening (EU) 
2020/xxxx.

Or. en

Amendement 334
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Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx.

21. De drie instellingen komen overeen 
de bevindingen van het jaarlijks verslag te 
gebruiken bij de beoordeling van de vraag 
of er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 2020/xxxx, 
evenals bij andere beoordelingen in 
verband met bestaande of toekomstige 
begrotingsinstrumenten.

Or. en

Amendement 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. De drie instellingen komen 
overeen de bevindingen van het jaarlijks 
verslag te gebruiken bij de beoordeling 
van de vraag of er sprake is van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) 2020/xxxx.

21. De Commissie houdt rekening met 
de bevindingen van het jaarlijks verslag bij 
haar beoordeling van de vraag of er sprake 
is van fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) 2020/xxxx.

Or. en

Amendement 336
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. De drie instellingen komen 
overeen dat het jaarlijks verslag kan 
dienen als grondslag voor het 
mechanisme in verband met de 
begrotingsvoorwaarden, dat moet worden 
vastgesteld als onderdeel van de 
overeenkomst inzake het MFK en het 
herstelfonds (Next Generation EU).

Or. en

Amendement 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – punt 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. Het Parlement en de Raad kunnen 
de Commissie vragen specifieke 
richtsnoeren en indicatoren te 
ontwikkelen en te publiceren om relevante 
horizontale kwesties aan te pakken die uit 
de jaarlijkse-monitoringcyclus naar voren 
komen.

Or. en


