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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020
(2021/2025(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking van 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,

– gezien de artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die 
betrekking hebben op de eerbiediging, bescherming en bevordering van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten in de Unie, waaronder de artikelen 70, 258, 259, 260, 263 
en 265,

– gezien Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese 
Unie en Protocol 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 het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

– gezien de criteria van Kopenhagen en het geheel van EU-regels waaraan een kandidaat-
lidstaat moet voldoen als hij wil toetreden tot de Unie (het acquis),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2020, getiteld “Verslag over 
de rechtsstaat 2020 – De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie 
(COM(2020)0580),

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting1,

– gezien verordening XXX van het Europees Parlement en de Raad van [...] tot 
vaststelling van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

– gezien de instrumenten van de VN inzake de bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden en de aanbevelingen en rapporten in het kader van de universele 
periodieke doorlichting van de VN, evenals de rechtspraak van de verdragsorganen van 
de VN en de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad,

1 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 1.
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– gezien de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers van 8 maart 1999,

– gezien de aanbevelingen en rapporten 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 Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, het Europees Sociaal Handvest, de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor sociale 
rechten, en de verdragen, aanbevelingen, resoluties, adviezen en rapporten van de 
Parlementaire Vergadering, het Comité van Ministers, de Commissaris voor de 
Mensenrechten, de Europese Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid, de 
Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion van de Raad van 
Europa (CDADI), de Commissie van Venetië en andere organen van de Raad van 
Europa,

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

– gezien het VN-Verdrag tegen corruptie,

– 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,

– gezien het tussentijds verslag over de maatregelen die in de EU-lidstaten zijn genomen 
naar aanleiding van de COVID-19-crisis en over de impact ervan op de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, dat op 8 oktober 2020 tijdens de 124e zitting werd 
aangenomen door de Commissie van Venetië,

– 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,

– gezien het met redenen omkleed voorstel van de Commissie van 20 december 2017 
voor een besluit van de Raad betreffende de constatering van een duidelijk gevaar voor 
een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat, ingediend op grond 
van artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (COM(2017)0835),

– 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),

– gezien het EU-scorebord voor justitie 2020,

– 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 over de 
grondrechten en de rechtsstaat op te richten,
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– gezien het rapport 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”,

– gezien het rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 
17 januari 2018, getiteld “Challenges facing civil society organisations working on 
human rights in the EU”, en andere rapporten en gegevens van het Bureau,

– gezien het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, getiteld “Beijing 
+25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States”, gepubliceerd op 5 maart 2020,

– gezien de conclusies van de Raad van de Europese Unie en de lidstaten, in het kader van 
de Raad bijeen, over “Zorgen voor eerbiediging van de rechtsstaat”, van 16 december 
2014,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten2,

– 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 uitdragen3,

– gezien zijn standpunt van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en 
waarden4,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2018 over een voorstel houdende een verzoek 
aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust5,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2018 over de noodzaak van een omvattend EU-
mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten6,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU7,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones8,

2 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162.
3 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 117.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0407.
5 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 66.
6 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 45.
7 PB C 449 van 23.12.2020, blz. 102.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0101.
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– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over mensenrechten en democratie in de 
wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – jaarverslag 20189,

– 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 Hongarije10,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden11,

– gezien zijn resolutie van 17 september 2020 over het voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, 
door de Republiek Polen, van de rechtsstaat12,

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 2020 over de instelling van een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten13,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2020 over versterking van de mediavrijheid: 
bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van 
platforms14,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2020 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-201915,

– gezien zijn resolutie van 17 december 2020 over het meerjarig financieel kader 2021-
2027, het Interinstitutioneel Akkoord, het herstelinstrument voor de Europese Unie en 
de verordening inzake de rechtsstaat16,

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2021 over het uitroepen van de EU tot vrijheidszone 
voor LGBTIQ-personen17,

– gezien zijn resolutie van 25 maart 2021 over de toepassing van Verordening (EU, 
Euratom) 2020/2092, het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat18,

– 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,

– gezien zijn voorlopige beoordeling van de Europese meerwaarde van een EU-

9 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0007.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0014.
11 Aangenomen teksten P9_TA(2020)0054.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0225.
13 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0251.
14 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0320.
15 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0328.
16 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0360.
17 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0089.
18 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0103.
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mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten van 23 april 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie begrotingscontrole, de Commissie juridische 
zaken, de Commissie constitutionele zaken en de Commissie verzoekschriften,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2021),

A. overwegende dat de Unie is gegrondvest op de waarden van artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU); overwegende dat democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten waarden zijn die elkaar versterken en die, als ze ondermijnd worden, een 
systemische bedreiging vormen voor de Unie;

B. overwegende dat de jaarlijkse-monitoringcyclus voor de rechtsstaat een welkome 
aanvulling vormt op de andere bestaande instrumenten voor het behouden van de 
waarden van de Unie, omdat in het kader van deze jaarlijkse cyclus de situatie in alle 
EU-lidstaten beoordeeld wordt, waarbij gekeken wordt naar vier belangrijke pijlers van 
de rechtsstaat; overwegende dat de jaarlijkse cyclus in het leven is geroepen om de 
rechtsstaat te waarborgen en om te voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren;

C. overwegende dat het eerste verslag over de rechtsstaat (verslag 2020) van de Commissie 
een beperkt toepassingsgebied heeft, aangezien niet alle waarden van de Unie 
overeenkomstig artikel 2 van het VEU hierin aan de orde komen;

D. overwegende dat in het verslag 2020 weliswaar punten van zorg onder de aandacht 
worden gebracht, maar dat de doeltreffendheid van de door elk land doorgevoerde 
hervormingen in onvoldoende mate wordt beoordeeld en dat er geen concrete 
landspecifieke aanbevelingen in zijn opgenomen, hetgeen de verwezenlijking van de 
beoogde preventieve effecten in gevaar kan brengen;

E. overwegende dat zonder doeltreffende follow-up in het kader van een jaarlijkse-
monitoringcyclus, het verslag 2020 er mogelijk niet toe zal leiden dat systemische 
problemen worden aangepakt en een halt kan worden toegeroepen aan de terugval van 
de rechtsstaat, zoals de afgelopen jaren in diverse EU-lidstaten is waargenomen;

F. overwegende dat de terugval van de rechtsstaat en grondrechten in sommige landen een 
enorme deuk veroorzaakt in het wederzijds vertrouwen in de werking van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht en een bedreiging vormt voor de doelstellingen van de Unie 
die zijn vastgelegd in artikel 3 VEU;

Het verslag over de rechtsstaat 2020: lessen voor 2021

1. is ingenomen met het eerste verslag over de rechtsstaat van de Commissie dat deel 
uitmaakt van een breder systeem voor monitoring en handhaving van de Europese 
rechtsstaat, aangezien het een belangrijk, potentieel preventief instrument toevoegt aan 
het instrumentarium voor de rechtsstaat van de Unie;

2. is verheugd dat rechtsstelsels, het corruptiebestrijdingskader, pluriformiteit van de 
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media en bepaalde institutionele kwesties met betrekking tot checks-and-balances, 
waaronder de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, allemaal deel uitmaken van 
het jaarlijkse overzicht van de Commissie van de situatie van de rechtsstaat in de 
lidstaten; moedigt de Commissie aan ook positieve trends in lidstaten te benadrukken, 
zodat andere lidstaten zich hieraan kunnen spiegelen;

3. wijst erop dat het verslag over de rechtsstaat ook preventieve werking kan hebben; is 
van mening dat het verslag grondig onder de loep moet worden genomen, zodat kan 
worden beoordeeld of het een preventief effect heeft gehad; is van oordeel dat dit zeker 
niet het geval is voor de lidstaten waartegen een procedure uit hoofde van artikel 7, lid 
1, VEU aanhangig is gemaakt; is van mening dat het verslag 2020 meer grondige 
beoordelingen had moeten bevatten van de vraag of er sprake is van een risico op of een 
daadwerkelijke schending van de waarden van de Unie; is van mening dat deze 
beoordelingen nodig zijn voor het vaststellen van follow-upmaatregelen en corrigerende 
maatregelen en instrumenten;

4. dringt aan op een meer geïntegreerde analyse van de onderlinge verbanden tussen de 
vier pijlers die in het verslag zijn opgenomen en van de wijze waarop gecombineerde 
tekortkomingen kunnen leiden tot systemische schendingen van de rechtsstaat;

5. is van oordeel dat in de jaarverslagen horizontale trends op Unieniveau in kaart moeten 
worden gebracht; is van mening dat het in het verslag 2020 ontbreekt aan een Uniebrede 
aanpak; verzoekt de Commissie om als zij vaststelt dat er in een lidstaat sprake is van 
bepaalde praktijken die de rechtsstaat ondermijnen en die in andere lidstaten navolging 
vinden of van praktijken die dermate ernstig en grootschalig zijn dat zij de Unie als 
geheel kunnen schaden, hiervan melding te doen in haar jaarverslag over de rechtsstaat;

Justitiële stelsels

6. is verheugd over de monitoring van de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van 
rechtsstelsels van de lidstaten; is van mening dat gemonitord moet worden of de 
lidstaten een gunstig klimaat hebben om de toegang tot de rechter voor iedereen, 
waaronder de toegang tot de rechter op het niveau van de Unie, te waarborgen; stipt aan 
dat de verslagen meer moeten zijn dan slechts een statistische momentopname van het 
jaar en dat de landenhoofdstukken informatie moeten bevatten over relevante 
antecedenten;

7. is verontrust over de enorme aantasting van de onafhankelijkheid van de rechtsstelsels 
van sommige lidstaten, zoals blijkt uit sommige landenhoofdstukken; roept de 
Commissie op dergelijke tekortkomingen en bevindingen die een duidelijk risico 
vormen voor een ernstige schending van de rechtsstaat, duidelijk te beoordelen en aan te 
duiden;

8. beklaagt zich erover dat de inleiding van prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie 
van de EU onrechtmatig is verklaard in lidstaten waartegen een procedure krachtens 
artikel 7 VEU is ingeleid; is ontzet over de toenemende weerstand van sommige 
lidstaten om uitvoering te geven aan arresten van het HvJ-EU met als argument dat deze 
arresten inbreuk maken op hun soevereiniteit of ongrondwettig zijn; is van oordeel dat 
deze ontwikkelingen een systemische bedreiging voor de Unie vormen; is daarom van 
mening dat in toekomstige jaarverslagen het in twijfel trekken van de juridische 
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structuur en beginselen van de Unie als ernstige schending moet worden aangemerkt;

Kader voor corruptiebestrijding

9. is verheugd dat er in elk landverslag een specifiek hoofdstuk aan inspanningen op het 
gebied van corruptiebestrijding wordt gewijd; wijst erop dat het bestaan van nationale 
corruptiebestrijdingsstrategieën als vooruitgang kan worden beschouwd, maar dat de 
praktische doeltreffendheid ervan ook onder de loep moet worden genomen; merkt op 
dat er in het verslag 2020 geen sprake is van een beoordeling van het vermogen van het 
corruptiebestrijdingskader om met corruptie verband houdende risico’s op het gebied 
van overheidsopdrachten aan te pakken; verzoekt de Commissie meer nadruk te leggen 
op het misbruik van EU-middelen, met name met het oog op het nieuwe 
conditionaliteitsmechanisme;

Vrijheid van meningsuiting: vrijheid en pluriformiteit van de media, artistieke en 
academische vrijheden

10. stelt met tevredenheid vast dat er in het verslag een specifiek hoofdstuk aan de 
monitoring van de vrijheid en de pluriformiteit van de media wordt gewijd; verzoekt de 
Commissie met klem de efficiëntie en doeltreffendheid van de nationale kaders voor de 
bescherming van de vrijheid en de pluriformiteit van de media te beoordelen;

11. betreurt het dat er geen onderzoek wordt uitgevoerd naar de publieksmedia op nationaal 
niveau en naar de mate waarin deze sector onafhankelijk is van de regering of vrij is van 
enige andere inmenging; is bovendien teleurgesteld dat de transparantie van media-
eigendom niet wordt beoordeeld; is van mening dat nauwlettend gemonitord moet 
worden of artikel 30 van de richtlijn audiovisuele mediadiensten van 201819 correct ten 
uitvoer wordt gelegd;

12. is zeer verontrust over de toenemende aantasting van de vrijheid en de pluriformiteit 
van de media in sommige lidstaten sinds de publicatie van het verslag 2020; merkt 
bezorgd op dat de problemen op het gebied van de mediavrijheid gepaard gaan met een 
ondermijning van de artistieke en academische vrijheid; dringt er daarom op aan deze 
pijler aldus uit te breiden dat deze alle aspecten van de vrijheid van meningsuiting 
omvat en de titel van de pijler dienovereenkomstig aan te passen;

Andere institutionele kwesties in verband met checks-and-balances, met inbegrip van de 
bescherming van een ruimte voor het maatschappelijk middenveld

13. is ingenomen met de pijler over checks-and-balances van het verslag en met het 
onderzoek in het kader van die pijler naar uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van 
de COVID-19-pandemie;

14. verzoekt de Commissie duidelijke benchmarks vast te stellen met betrekking tot de 
ruimte die er is voor het maatschappelijk middenveld;

15. betreurt de niet-uitvoering, die op zichzelf een ernstige schending van de rechtsstaat 
vormt, door een lidstaat waartegen een procedure krachtens artikel 7 van het VEU is 

19 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69.
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ingeleid, van een arrest van het HvJ-EU inzake beperkingen die door die lidstaat werden 
ingevoerd met betrekking tot de financiering van maatschappelijke organisaties door 
personen die buiten die lidstaat zijn gevestigd; merkt met bezorgdheid op dat een 
toenemend aantal lidstaten wetgeving vaststelt die een ernstige inbreuk maakt op de 
vrijheid van vereniging en meningsuiting voor maatschappelijke organisaties;

Reikwijdte van het verslag – de ontbrekende gebieden

16. betreurt dat in het verslag 2020 niet volledig wordt ingegaan op de waarden van 
democratie en grondrechten zoals verankerd in artikel 2 VEU, die onmiddellijk worden 
aangetast wanneer landen zich niet houden aan de eisen van de rechtsstaat;

17. moedigt de Commissie aan te overwegen om in toekomstige verslagen aandacht te 
besteden aan de eerbiediging van alle door het Handvest van de grondrechten 
gewaarborgde rechten; wijst erop dat elk optreden van een lidstaat binnen de 
werkingssfeer van het EU-recht in overeenstemming moet zijn met de rechten en 
beginselen van het Handvest van de grondrechten;

18. wijst nogmaals met klem op de behoefte aan een gemeenschappelijk 
monitoringmechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten, zoals 
voorgesteld door het Parlement, dat het volledige toepassingsgebied van de waarden van 
artikel 2 VEU bestrijkt;

19. roept de lidstaten op jaarverslagen over democratie, de rechtsstaat en grondrechten in te 
dienen als onderdeel van het jaarlijkse verslagleggingsmechanisme van de Unie;

20. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie van haar strategie ter versterking 
van de toepassing van het Handvest van de grondrechten; is van mening dat een 
dergelijke jaarlijkse evaluatie input moet verstrekken voor een alomvattend 
monitoringmechanisme en dat de methodologie, de cyclus en het toepassingsgebied 
ervan daarom op de jaarverslagen moeten worden afgestemd;

Bronnen en methodologie van het verslag

21. verzoekt de Commissie de regelmatige, inclusieve en gestructureerde dialoog met 
regeringen en nationale parlementen, ngo’s, beroepsverenigingen en andere 
belanghebbenden te versterken; merkt op dat drie lidstaten weigerden hun ingediende 
stukken voor het verslag 2020 openbaar te maken; dringt aan op transparantie in het 
proces en bepleit dat alle ingediende stukken openbaar worden gemaakt;

22. wijst erop dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke partner is bij het 
opsporen van schendingen van de rechtsstaat en het bevorderen van democratie en 
grondrechten in landen waar de Uniewaarden zijn uitgehold; is van mening dat 
schaduwrapportage de efficiëntie en transparantie van het proces zal bevorderen;

23. is van oordeel dat samenwerking op het gebied van de jaarlijkse-monitoringcyclus met 
de Raad van Europa en zijn Parlementaire Vergadering, onder meer in de vorm van een 
meer gestructureerd partnerschap, van bijzonder belang is voor de verdere ontwikkeling 
van democratie, de rechtsstaat en grondrechten in de EU;
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Institutionele aspecten van het EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten

24. roept de Commissie en de Raad op positief te reageren op het verzoek van het 
Parlement in zijn resolutie van 7 oktober 2020 over de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten;

Complementariteit met andere instrumenten voor de rechtsstaat

25. betreurt ten zeerste 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 aarzelt op 
doeltreffende wijze toepassing te geven aan artikel 7 VEU er in de praktijk toe leidt dat 
lidstaten permanent kunnen afwijken van de in artikel 2 VEU vastgestelde waarden; 
dringt erop aan dat er tijdens de conferentie over de toekomst van Europa nagedacht 
wordt over de mogelijkheid om de procedure van artikel 7 VEU aldus te herzien, dat de 
meerderheidsvereisten in de leden 1 en 2 worden gelijkgetrokken, zodat voor beide 
procedures een meerderheid van vier vijfde vereist is;

26. herhaalt dat het jaarverslag moet dienen als grondslag voor het nemen van een besluit 
over het in werking stellen van de procedure uit hoofde van artikel 7 VEU, of over het 
in werking stellen van het kader voor de rechtsstaat of over het inleiden van 
inbreukprocedures, met inbegrip van versnelde procedures, verzoeken om voorlopige 
maatregelen bij het Hof van Justitie en maatregelen in verband met de niet-uitvoering 
van arresten van het HvJ-EU met betrekking tot de bescherming van waarden van de 
Unie;

27. verzoekt de Commissie de bevindingen van het jaarverslag te gebruiken bij haar 
beoordeling die ten grondslag ligt aan het mechanisme voor het beschermen van de 
begroting tegen schendingen van de beginsel van de rechtsstaat; herhaalt zijn oproep 
aan de Commissie om een specifiek onderdeel van het jaarverslag te wijden aan een 
analyse van gevallen waar schendingen van de beginselen van de rechtsstaat in een 
bepaalde lidstaat voldoende rechtstreeks gevolgen kunnen hebben of dreigen te hebben 
voor het goed financieel beheer van de Uniebegroting;

Follow-up en gevolgen van het verslag

28. doet een beroep op de Commissie om in opeenvolgende verslagen te beoordelen hoe de 
problemen die zijn vastgesteld op de gebieden die in eerdere verslagen onder de loep 
zijn genomen zich hebben ontwikkeld;

29. verzoekt de Commissie in haar jaarlijkse verslagen over de rechtsstaat duidelijk te 
maken dat niet alle tekortkomingen in en schendingen van de rechtsstaat van dezelfde 
aard en/of intensiteit zijn en dat wanneer de in artikel 2 VEU genoemde waarden 
ernstig, permanent en systematisch worden geschonden, de lidstaten geen democratieën 
meer zijn;

°

° °



PE689.878v01-00 12/13 PR\1227365NL.docx

NL

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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