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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst, in het licht van het grote aantal verzoekschriften van burgers die zich zorgen 
maken over schendingen van de rechtsstaat in hun land en gezien de gevolgen van die 
schendingen voor hun leven, op de verantwoordelijkheid van de Commissie 
verzoekschriften om deze mogelijke schendingen in kaart te brengen en hierover de 
noodklok te luiden; benadrukt dat gebrekkige tenuitvoerlegging van de beginselen van 
de rechtsstaat de correcte en tijdige verwezenlijking van de EU-doelstellingen in diverse 
beleidssectoren op het spel zet; is er stellig van overtuigd dat grondrechten alleen 
doeltreffend kunnen worden gewaarborgd als de rechtsstaat standhoudt, en dat de 
volledige bescherming van de rechten van EU-burgers alleen in de hele Unie kan 
worden gewaarborgd als alle lidstaten alle beginselen naleven die ten grondslag liggen 
aan de rechtsstaat; is van mening dat tekortkomingen in één lidstaat gevolgen hebben 
voor andere lidstaten en voor de Unie in haar geheel, en wijst hierbij op de 
verantwoordelijkheid van de EU-instellingen met betrekking tot de toepassing van de 
rechtsstaat door de lidstaten;

2. verzoekt de Commissie in haar volgende verslagen een beoordeling op te nemen van de 
gevolgen van vastgestelde tekortkomingen en van de inbreuken op de daaropvolgende 
toekenning van EU-middelen in het kader van het conditionaliteitsmechanisme; wijst op 
de cruciale rol van instrumenten ter handhaving van de rechtsstaat als het gaat om het 
waarborgen van de toepassing van de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) verankerde waarden; verzoekt de Commissie 
er derhalve voor te zorgen dat de bevindingen in het verslag daadwerkelijk worden 
omgezet in concrete beleidsmaatregelen; roept de Commissie op bij het opstellen van 
haar toekomstige verslagen de bijdragen van ngo’s en de resultaten van openbare 
raadplegingen meer zichtbaarheid te geven;

3. wijst erop dat de rechtsstaat beginselen omvat zoals het legaliteitsbeginsel, dat inhoudt 
dat er een transparant, controleerbaar, democratisch en pluralistisch proces bestaat voor 
het vaststellen van wetten; het rechtszekerheidsbeginsel, het verbod van willekeur, 
doeltreffende rechterlijke bescherming door onafhankelijke en onpartijdige rechters en 
doeltreffende rechterlijke toetsing, met inbegrip van de eerbiediging van de 
grondrechten, de scheiding der machten, en gelijkheid voor de wet;

4. constateert dat het verslag over de rechtsstaat 2020 van de Commissie, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement, geen betrekking heeft op de belangrijke 
gebieden democratie en grondrechten, alhoewel die gebieden, waaronder de rechten van 
personen die tot minderheden behoren (met inbegrip van nationale en taalkundige 
minderheden), evenzeer onder de loep moeten worden genomen; wijst erop dat op 
ruimere schaal toepassing gegeven moet worden aan het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, aangezien de verwachtingen van EU-burgers verder reiken dan 
het huidige toepassingsgebied van het Handvest; verzoekt de Commissie in haar 
volgende verslag op gelijke wijze aandacht te besteden aan alle in artikel 2 VEU 
verankerde fundamentele waarden van de Unie; is van mening dat de Commissie in het 
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kader van deze jaarlijkse oefening zoveel mogelijk belanghebbenden moet raadplegen 
en daarbij de transparantie moet waarborgen, en dat zij met name beoefenaars van 
juridische beroepen en grondrechtendeskundigen van externe organisaties bij dit proces 
moet betrekken, om een zo breed mogelijke input te hebben en daarmee volledige 
geloofwaardigheid te waarborgen, en dat zij in haar verslag duidelijk moet aangeven 
welke vervolgmaatregelen genomen moeten worden om geconstateerde tekortkomingen 
te verhelpen;

5. wijst op het grote aantal verzoekschriften van burgers over discriminatie waarmee 
minderheden, in het bijzonder LHBTIQ-personen, te kampen hebben; veroordeelt in de 
krachtigste bewoordingen systematische discriminatie en het aanmoedigen van 
haatzaaiende uitlatingen tegen LHBTIQ-personen door overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen in sommige lidstaten, waarvoor in veel verzoekschriften 
aandacht wordt gevraagd; is in dit verband ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen het eind van 2021 een initiatief in te dienen om de lijst met EU-
misdrijven als bedoeld in artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) uit te breiden tot haatmisdrijven en haatzaaiende uitingen, 
onder meer wanneer deze gericht zijn tegen LHBTIQ-personen;

6. wijst erop dat de Unie een van plaatsen ter wereld is met de hoogste normen op het 
gebied van de rechtsstaat, maar dat de Unie in wezen slecht toegerust is om krachtig te 
kunnen reageren op schendingen van de rechtsstaat; uit zijn ongenoegen over het feit 
dat de Raad in het kader van de lopende procedures krachtens artikel 7 VEU geen 
sancties heeft opgelegd en dus geen vooruitgang heeft geboekt; roept de Commissie op 
haar alomvattende methodologie voor de rechtsstaat te verbeteren door regels in het 
leven te roepen die doeltreffender, transparanter en duidelijker zijn, zodat de rechtsstaat 
in alle lidstaten op objectieve wijze wordt geëerbiedigd en ook rekening wordt 
gehouden met de bekommernissen van alle burgers; wijst erop dat er bij het aanpakken 
van inbreuken op de rechtsstaat in alle gevallen volledig en doeltreffend gebruik moet 
worden gemaakt van alle middelen die op Unieniveau beschikbaar zijn, zoals 
inbreukprocedures, de procedures die zijn verankerd in de verordening inzake 
conditionaliteit, het EU-kader voor de rechtsstaat en artikel 7 VEU; wijst op de 
verzoekschriften waarin burgers aandringen op passende en snelle maatregelen op EU-
niveau om een einde te maken aan dergelijke schendingen en op de hoge verwachtingen 
die de burgers in dit kader hebben; merkt op dat door frequentere onderzoeksmissies 
dergelijke schendingen beter kunnen worden begrepen, aangepakt en opgevolgd;

7. roept de Commissie op doeltreffender en sneller gebruik te maken van haar 
bevoegdheid om een lidstaat voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen en 
het Hof te verzoeken voorlopige maatregelen te gelasten om te voorkomen dat ernstige 
en onherstelbare schade die aan de rechtsstaat is toegebracht, nog groter wordt;

8. vraagt in het licht van de uitvoering van het jaarlijks verslag over de rechtsstaat en in 
overeenstemming met het narratief van de Commissie over deze kwestie om 
beëindiging van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme voor Bulgarije en 
Roemenië;

9. betreurt dat in bepaalde lidstaten goedgekeurde hervormingen de onafhankelijkheid van 
het rechtsstelsel ernstig in gevaar hebben gebracht, waarbij de invloed van de 
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uitvoerende en wetgevende macht op de werking ervan is toegenomen; merkt op dat de 
Commissie bijgevolg inbreukprocedures heeft ingesteld en haar bezorgdheid heeft geuit 
in het kader van de procedures krachtens artikel 7 VEU;

10. wijst erop dat de Commissie verzoekschriften van het Parlement al meer dan tien jaar 
verzoekschriften ontvangt waarin een zeer groot aantal niet-Duitse ouders klaagt 
slachtoffer te zijn van systematische discriminatie en willekeurige maatregelen door het 
Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen 
waarbij kinderen betrokken zijn, waaronder kwesties in verband met ouderlijke macht 
en voogdij; is van mening dat discriminerende praktijken als schendingen van de 
rechtsstaat moeten worden beschouwd; roept de Commissie op een actieve rol te spelen 
bij het waarborgen van eerlijke en consistente niet-discriminerende praktijken ten 
aanzien van ouders bij de behandeling van grensoverschrijdende voogdijzaken over 
kinderen in de hele Unie;

11. veroordeelt de politieke aanvallen en mediacampagnes die in sommige lidstaten hebben 
plaatsgevonden tegen rechters en aanklagers die zich in het openbaar hebben 
uitgesproken tegen de hervormingen die een bedreiging vormen voor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; wijst erop dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens1 in een recente beslissing opnieuw heeft bevestigd dat aanklagers 
en rechters vrijheid van meningsuiting hebben in publieke debatten over 
wetgevingshervormingen die gevolgen hebben voor de bestrijding van corruptie en de 
rechterlijke macht alsook, meer in het algemeen, over kwesties die verband houden met 
de onafhankelijkheid van het rechtsstelsel;

12. benadrukt dat onafhankelijke en onpartijdige rechtsstelsels onontbeerlijk zijn voor de 
adequate bestrijding van corruptie, voor de bescherming van de financiële belangen van 
de Unie – wat het correcte gebruik van EU-middelen betreft – en voor het vergroten van 
het vertrouwen van de burgers in de rechterlijke macht;

13. verzoekt de Commissie rigoureus en objectief te blijven beoordelen of de persvrijheid in 
alle lidstaten wordt geëerbiedigd; beklemtoont dat uit de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat het nodig is de onafhankelijke journalistiek, de bescherming van 
klokkenluiders en de toegang tot pluralistische informatie te versterken, omdat dit 
cruciale factoren zijn voor de rechtsstaat en democratische controleerbaarheid, op grond 
waarvan burgers kunnen beschikken over op feiten gecontroleerde informatie, waarmee 
een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van desinformatie; betreurt het dat 
journalisten, met name vrouwelijke journalisten, in een aantal lidstaten steeds vaker 
geconfronteerd worden met fysieke bedreigingen en online-intimidatie, hetgeen vaak 
heeft geleid tot zelfcensuur die het recht van burgers op informatie ondermijnt; 
bekritiseert de inzet tegen journalisten van SLAPP-rechtszaken (strategic lawsuits 
against public participation) die bedoeld zijn om critici te censureren, te intimideren en 
het zwijgen op te leggen door hen op kosten te jagen voor hun verdediging totdat zij 
hun kritiek opgeven; verzoekt de Commissie haar inspanningen op te voeren met het 
oog op de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen om een gunstig klimaat 
voor journalisten te waarborgen, hun veiligheid te beschermen en mediavrijheid en 

1 Arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 mei 2020, Kövesi/ Roemenië, verzoek 
nr. 3594/19, ECLI:CE:ECHR:2020:0505JUD000359419.
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mediapluralisme proactief te bevorderen;

14. betreurt dat de regeringen van een aantal lidstaten informatie over openbare 
aanbestedingen tijdens de COVID-19-pandemie hebben gerubriceerd, waardoor het 
risico van corruptie voor autoriteiten en het wantrouwen bij de burger is toegenomen; 
verzoekt die lidstaten deze onrechtmatige maatregelen terug te draaien en volledige 
transparantie te garanderen met betrekking tot journalisten en burgers;

15. merkt met bezorgdheid op dat in de contracten die de Europese Commissie heeft 
gesloten met de bedrijven die vaccins tegen COVID-19 produceren, clausules zijn 
opgenomen die nog niet openbaar zijn gemaakt;

16. onderstreept dat het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs heeft bevestigd dat 
maatschappelijke organisaties zonder ongerechtvaardigde overheidsinmenging moeten 
kunnen functioneren en erkent dat het recht op vrijheid van vereniging een van de 
wezenlijke grondslagen van een democratische en pluralistische samenleving is; stelt 
met enorme bezorgdheid vast dat sommige ngo’s die actief zijn op het gebied van 
migratie, het recht van vrouwen en LHBTI+-rechten het slachtoffer zijn van 
lastercampagnes en SLAPP-rechtszaken en te kampen hebben met een zeer beperkt 
maatschappelijk draagvlak voor de uitvoering van hun werkzaamheden; verzoekt de 
Commissie vaart te zetten achter de huidige werkzaamheden van de deskundigengroep 
inzake SLAPP-rechtszaken, zoals bepaald in het actieplan voor Europese democratie, en 
ervoor te zorgen dat deze kwesties in een toekomstig wetsvoorstel eveneens aan de orde 
worden gesteld; herhaalt dat het maatschappelijk middenveld van essentieel belang is 
voor de bloei van democratieën en dat een krimpende ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld bijdraagt tot inbreuken op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; 
herhaalt dat de instellingen van de Unie een open, transparante en regelmatige dialoog 
moeten blijven voeren met representatieve verenigingen en het maatschappelijk 
middenveld; wijst erop dat er krachtigere vrijwaringsmaatregelen moeten worden 
genomen om goed bestuur bij overheidsopdrachten te waarborgen, en merkt op dat de 
activiteiten van ngo’s en maatschappelijke organisaties ook van cruciaal belang zijn om 
wanpraktijken in deze sector tegen te gaan;

17. wijst erop dat burgers en ingezetenen van de EU bewuster moeten worden gemaakt van 
de middelen en procedures die op nationaal en EU-niveau beschikbaar zijn om het 
optreden van besluitvormers te toetsen en ze ter verantwoording te roepen, om de 
eerbiediging van de rechtsstaat te waarborgen en schendingen daarvan te melden; 
herinnert eraan dat verzoekschriften aan het Europees Parlement een van die middelen 
zijn; wijst erop dat gerechtigheid en verhaalmogelijkheden voor slachtoffers van 
schendingen van de rechtsstaat van essentieel belang zijn voor het opbouwen van 
vertrouwen in de instellingen en door de lidstaten moeten worden gewaarborgd; 
verzoekt de Commissie in dit verband de verantwoordelijke autoriteiten concrete 
aanbevelingen te doen inzake schadeloosstelling van personen die het slachtoffer zijn 
van schendingen van hun grondrecht;

18. dringt aan op een integrale benadering van corruptiebestrijding gebaseerd op 
preventieve en repressieve maatregelen, met inbegrip van doeltreffende rechtskaders 
voor corruptiebestrijding, de hoogste normen van transparantie en integriteit in alle 
sectoren van de samenleving, en onafhankelijke en onpartijdige rechtsstelsels waarin de 
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wetgeving inzake corruptiebestrijding effectief wordt gehandhaafd, alsook 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties op corruptie, met inbegrip van de 
effectieve terugvordering van de opbrengsten van corruptie;

19. beklemtoont dat de ngo’s hun financieringsbronnen openbaar moeten maken teneinde 
buitenlandse inmenging in de soevereiniteit en democratieën van de lidstaten en 
bemoeienis met de democratische instellingen van de EU te voorkomen; benadrukt dat 
alle Europese organen met het oog op de inachtneming van het beginsel van 
transparantie en het recht van inzage van de Europese burgers, verplicht moeten worden 
een lijst van alle ngo’s die zij financieren bekend te maken en te publiceren, en daarbij 
tevens te vermelden met welk bedrag deze worden gefinancierd;

20. betreurt dat de toepassing van het mechanisme voor samenwerking en toetsing sommige 
EU-burgers er nog steeds van weerhoudt ten volle te profteren van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht;

21. wijst erop dat adequate normen van de rechtsstaat moeten worden gewaarborgd voor 
EU-burgers en -ingezetenen die hun recht op vrijheid van verplaatsing binnen de EU 
uitoefenen; benadrukt dat seizoen- en grensarbeiders volledige sociale en medische 
bescherming moeten genieten en daadwerkelijk toegang tot de rechter moeten hebben 
wanneer zij hun beroepsactiviteit in een andere lidstaat uitoefenen;

22. wijst erop dat het vermogen van de EU en haar lidstaten om de rechtsstaat te handhaven 
van doorslaggevend belang is voor haar internationale imago en de geloofwaardigheid 
van haar activiteiten ter bevordering van de rechtsstaat, de democratie en de 
mensenrechten buiten de Unie; waarschuwt voor het risico van inmenging van derde 
landen in alle democratische processen in de EU via, onder andere, internationale 
corruptiesystemen die de rechtsstaat in de EU op het spel zetten; beklemtoont dat EU-
burgers die buiten de Unie wonen in hun contacten met de autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst en met de EU-autoriteiten moeten worden behandeld volgens de 
beginselen van de rechtsstaat.
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