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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 op het grote aantal ontvangen verzoekschriften van burgers die zich zorgen maken 
over de schendingen van de rechtsstaat in hun respectieve landen en over de gevolgen 
van die schendingen voor hun leven; beklemtoont dat volledige bescherming van de 
rechten van EU-burgers alleen kan worden gewaarborgd in de Unie als alle lidstaten alle 
beginselen naleven die ten grondslag liggen aan de rechtsstaat, aangezien 
tekortkomingen in één lidstaat gevolgen hebben voor andere lidstaten en voor de Unie 
in haar geheel;

2. constateert dat het verslag over de rechtsstaat 2020 van de Commissie, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement, geen betrekking heeft op de gebieden 
democratie en grondrechten; verzoekt de Commissie in haar volgende verslag te zorgen 
voor gelijke behandeling van alle fundamentele waarden van de Unie; is van mening dat 
de Commissie bij deze jaarlijkse oefening onafhankelijke deskundigen moet betrekken 
om volledige geloofwaardigheid te waarborgen, en tevens duidelijke aanwijzingen moet 
geven over follow-upmaatregelen voor opgespoorde tekortkomingen;

3. 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, waarmee wordt bevestigd dat de Unie in wezen slecht toegerust is om krachtig 
te reageren op schendingen van de rechtsstaat; wijst erop dat er bij het aanpakken van 
inbreuken op de rechtsstaat, in ieder geval, 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 
gemeenschappelijke bepalingen en de verordening inzake conditionaliteit1, 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;

4. betreurt dat in bepaalde lidstaten goedgekeurde hervormingen de onafhankelijkheid van 
het rechtsstelsel ernstig in gevaar hebben gebracht, waarbij de invloed van de 
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;

5. beklemtoont dat uit de COVID-19-pandemie is gebleken dat het nodig is de 
onafhankelijke journalistiek 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 

1 Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 
betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting.
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aantal lidstaten steeds vaker te maken krijgen met fysieke bedreigingen en online-
intimidatie;

6. onderstreept dat het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs heeft geoordeeld2 
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 en LGBTI+-rechten het slachtoffer zijn van lastercampagnes en te kampen 
hebben met een zeer beperkt maatschappelijk draagvlak voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden.

2 Arrest van het Hof van 18 juni 2020, Commissie/Hongarije, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, punten 112 en 113.


