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Amendement  23 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. verwacht van de Commissie dat zij een 

voorstel indient voor de volgende fase van 

de Europa 2020-strategie voor groei en 

banen die een antwoord vormt op de 

uitdagingen en kansen van de toekomst, in 

het bijzonder de energieomschakeling, de 

digitale revolutie en het voorbereiden van 

de Europeanen op deze veranderingen; 

meent dat in deze strategie de relevante 

hervormingen hand in hand moeten gaan 

met grote investeringsinitiatieven, het 

opbouwen van de reeds gelanceerde 

energie-unie en de digitale interne markt, 

en met een nieuw initiatief voor sociale 

investeringen en omscholing; is van 

mening dat de strategie moet worden 

ondersteund door volledige gebruikmaking 

van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen en van een herzien MFK 

2014-2020; is van mening dat alle lidstaten 

over de voorwaarden moeten beschikken 

om deze strategie in de praktijk te brengen 

en dat de Economische en Monetaire Unie 

moet worden voltooid om convergentie in 

deze richting te stimuleren; meent dat ook 

de externe strategische partnerschappen 

van de EU nieuwe mogelijkheden moeten 

bieden om deze strategie te doen slagen; 

6. verwacht van de Commissie dat zij een 

voorstel indient voor de volgende fase van 

de Europa 2020-strategie voor groei en 

banen die een antwoord vormt op de 

uitdagingen en kansen van de toekomst, in 

het bijzonder de energieomschakeling, de 

digitale revolutie en het voorbereiden van 

de Europeanen op deze veranderingen; 

meent dat in deze strategie de relevante 

hervormingen hand in hand moeten gaan 

met investeringsinitiatieven, het opbouwen 

van de reeds gelanceerde energie-unie en 

de digitale interne markt; is van mening dat 

de strategie moet worden ondersteund door 

volledige gebruikmaking van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen en 

van een herzien MFK 2014-2020; is van 

mening dat alle lidstaten over de 

voorwaarden moeten beschikken om deze 

strategie in de praktijk te brengen en dat de 

Economische en Monetaire Unie moet 

worden voltooid om convergentie in deze 

richting te stimuleren; meent dat ook de 

externe strategische partnerschappen van 

de EU nieuwe mogelijkheden moeten 

bieden om deze strategie te doen slagen; 



 

AM\1072793NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 



 

AM\1072793NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 24 

Amendement  24 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie een krachtig 

antwoord te formuleren op de sociale 

problemen in de EU, met name 

werkloosheid, de vaardighedenkloof, 

sociale ongelijkheid en uitsluiting, alsook 

de gevaren van sociale dumping en de 

braindrain; meent dat deze situatie vraagt 

om economisch herstel en investeringen ter 

bevordering van het scheppen van 

hoogwaardige banen, op vaardigheden 

gerichte sociale investeringen, 

kinderopvang en andere  

maatschappelijke diensten, en de sociale 

economie; meent dat dit tevens sterkere 

convergentie vereist, zodat naleving van 

een reeks fundamentele sociale normen in 

de hele Unie kan worden gegarandeerd; 

meent dat in dit verband eerlijke 

arbeidsmobiliteit moet worden bevorderd 

als een fundamentele vrijheid op de interne 

markt; is van mening dat onverwijld een 

begin moet worden gemaakt met concrete 

maatregelen ter realisering van de beloofde 

"sociale triple A"; verzoekt de Commissie 

daartoe de sociale partners op Europees 

en nationaal niveau te stimuleren tot 

nauwere betrokkenheid; 

7. verzoekt de Commissie een krachtig 

antwoord te formuleren op de sociale 

problemen in de EU, met name 

werkloosheid, de vaardighedenkloof, 

ongelijkheid en uitsluiting; meent dat deze 

situatie vraagt om economisch herstel en 

investeringen ter bevordering van het 

scheppen van banen, en investeringen die 

gericht zijn op vaardigheden en de 

combinatie van werk en gezin; meent dat 

in dit verband eerlijke arbeidsmobiliteit 

moet worden bevorderd als een 

fundamentele vrijheid op de interne markt; 

is van mening dat onverwijld een begin 

moet worden gemaakt met concrete 

maatregelen ter realisering van de beloofde 

'sociale triple A';  
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Amendement  25 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11.  is van mening dat de ontwikkeling van 

evenwichtig en billijk belastingbeleid in 

voorkomende gevallen een onlosmakelijk 

onderdeel moet vormen van de structurele 

hervormingen in de lidstaten, en dat het 

belastingbeleid en het mededingingsbeleid 

op de interne markt als twee zijden van 

dezelfde medaille moeten worden 

beschouwd, die alle EU-consumenten en -

burgers ten goede komen en verder 

bijdragen tot het scheppen van banen; is 

voorstander van het verschuiven van de 

belastingdruk van arbeid naar andere 

vormen van duurzame belasting; 

11. is van mening dat de herziening van 

belastingbeleid in voorkomende gevallen 

een onlosmakelijk onderdeel moet vormen 

van de structurele hervormingen in de 

lidstaten, en dat het belastingbeleid en het 

mededingingsbeleid op de interne markt als 

twee zijden van dezelfde medaille moeten 

worden beschouwd, die alle EU-

consumenten en -burgers ten goede komen 

en verder bijdragen tot het scheppen van 

banen; is voorstander van het verschuiven 

van de belastingdruk van arbeid naar 

andere vormen van duurzame belasting; 

Or. en 
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Amendement  26 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Commissie samen met alle 

belanghebbenden alle mogelijkheden te 

verkennen om de EMU te versterken, een 

schokbestendiger karakter te geven en 

bevorderlijker te maken voor groei, 

werkgelegenheid en stabiliteit, met een 

sociale dimensie die gericht is op het 

behoud van de sociale markteconomie van 

Europa, met eerbiediging van het recht op 

collectieve onderhandelingen en de 

garantie dat het sociaal beleid van de 

lidstaten wordt gecoördineerd, inclusief 

een mechanisme voor een minimumloon 

of -inkomen dat eigen is aan en waartoe 

besloten wordt door elke lidstaat, 

ondersteuning van de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting, de re-

integratie van werknemers op de 

arbeidsmarkt en vrijwillige mobiliteit en 

flexibiliteit tussen beroepen en lidstaten; 

16. verzoekt de Commissie samen met alle 

belanghebbenden alle mogelijkheden te 

verkennen om de EMU te versterken, een 

schokbestendiger karakter te geven en 

bevorderlijker te maken voor groei, 

werkgelegenheid en stabiliteit, met een 

sociale dimensie die gericht is op het 

behoud van de sociale markteconomie van 

Europa en met eerbiediging van het recht 

op collectieve onderhandelingen; 

Or. en 
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Amendement  27 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

irreguliere migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen, 

waarop een gemeenschappelijk en resoluut 

Europees antwoord moet volgen; steunt de 

door de Commissie voorgestelde 

maatregelen en verzoekt de lidstaten deze 

spoedig aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen; onderstreept dat meer nadruk 

gelegd moet worden op de reeds door de 

Commissie genomen initiatieven, in het 

bijzonder de voorstellen inzake 

herplaatsing en hervestiging, aangezien het 

noodmechanisme voor herplaatsing dat 

omwille van Italië en Griekenland in 

werking is gesteld geen oplossing is voor 

de uitdaging die de asieldruk op de lange 

termijn stelt, maar veeleer een testcase 

voor een toekomstig wetsvoorstel inzake 

een permanent herplaatsingsmechanisme 

dat in werking wordt gesteld in situaties 

van massale instroom; verzoekt de 

Commissie het noodzakelijke mechanisme 

in werking te stellen, dat specifiek is 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen, 

waarop een gemeenschappelijk en resoluut 

Europees antwoord moet volgen; steunt de 

door de Commissie voorgestelde 

maatregelen en verzoekt de lidstaten deze 

spoedig aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen; onderstreept dat meer nadruk 

gelegd moet worden op de reeds door de 

Commissie genomen initiatieven, in het 

bijzonder de voorstellen inzake 

herplaatsing en hervestiging, aangezien het 

noodmechanisme voor herplaatsing dat 

omwille van Italië en Griekenland in 

werking is gesteld geen oplossing is voor 

de uitdaging die de asieldruk op de lange 

termijn stelt, maar veeleer een testcase 

voor een toekomstig wetsvoorstel inzake 

een permanent herplaatsingsmechanisme 

dat in werking wordt gesteld in situaties 

van massale instroom; verzoekt de 

Commissie het noodzakelijke mechanisme 

voor tijdelijke bescherming in werking te 



 

AM\1072793NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

opgezet voor situaties van massale 

instroom; onderstreept tegelijkertijd dat 

asielaanvragen sneller verwerkt moeten 

worden en dat degenen wier aanvraag is 

afgewezen, sneller teruggestuurd moeten 

worden; benadrukt zijn ondersteuning van 

de in de migratieagenda aangekondigde 

"hotspot"-benadering, die gericht is op het 

versterken van de operationele steun bij de 

aankomst van vluchtelingen, alsmede bij 

de registratie en de eerste verwerking van 

gegevens, ook voor degenen die geen 

bescherming behoeven; verwerpt elke 

maatregel waarmee de facto grenscontroles 

worden hervat en die het Schengengebied 

in gevaar brengen; 

stellen, dat specifiek is opgezet voor 

situaties van massale instroom; 

onderstreept tegelijkertijd dat 

asielaanvragen sneller verwerkt moeten 

worden en dat degenen wier aanvraag is 

afgewezen, sneller teruggestuurd moeten 

worden; benadrukt zijn ondersteuning van 

de in de migratieagenda aangekondigde 

"hotspot"-benadering, die gericht is op het 

versterken van de operationele steun bij de 

aankomst van vluchtelingen, alsmede bij 

de registratie en de eerste verwerking van 

gegevens, ook voor degenen die geen 

bescherming behoeven; verwerpt elke 

maatregel waarmee de facto grenscontroles 

worden hervat en die het Schengengebied 

in gevaar brengen; 

Or. en 
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Amendement  28 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie een voorstel in 

te dienen voor de volgende fase van de 

Europa 2020-strategie, dat een antwoord 

geeft op de uitdagingen van mondiale 

concurrentie, de energieomschakeling, de 

digitale revolutie en demografische trends; 

meent dat in dit voorstel structurele 

veranderingen gecombineerd moeten 

worden met grootscheepse 

investeringsinitiatieven die voortbouwen 

op bestaande instrumenten (de EU-

begroting, EFSI); 

29. verzoekt de Commissie een voorstel in 

te dienen voor de volgende fase van de 

Europa 2020-strategie, dat een antwoord 

geeft op de uitdagingen van mondiale 

concurrentie, de energieomschakeling, de 

digitale revolutie en demografische trends; 

meent dat in dit voorstel structurele 

veranderingen gecombineerd moeten 

worden met investeringsinitiatieven die 

voortbouwen op bestaande instrumenten; 

Or. en 
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Amendement  29 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

35. verzoekt de Commissie met klem het 

pakket inzake arbeidsmobiliteit voor het 

einde van het jaar te voltooien en in te 

dienen, en daarbij tevens de negatieve 

effecten van arbeidsmobiliteit aan de orde 

te stellen; verlangt dat intensieve 

grensoverschrijdende arbeidsinspecties 

worden uitgevoerd ter bestrijding van 

misstanden; is van mening dat mobiliteit 

door heel Europa een fundamenteel recht 

is; verzoekt de Commissie voorts 

maatregelen te nemen om de integratie en 

inzetbaarheid van Europese werknemers 

te bevorderen; herinnert de Commissie aan 

haar toezegging betreffende de 

detacheringsrichtlijn; 

35. verzoekt de Commissie met klem het 

pakket inzake arbeidsmobiliteit voor het 

einde van het jaar te voltooien en in te 

dienen; verlangt dat intensieve 

grensoverschrijdende arbeidsinspecties 

worden uitgevoerd ter bestrijding van 

misstanden; is van mening dat mobiliteit 

door heel Europa een fundamenteel recht 

is; herinnert de Commissie aan haar 

toezegging betreffende de 

detacheringsrichtlijn; 

Or. en 
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Amendement  30 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

36. vraagt om concrete maatregelen voor 

de uitbanning van hardnekkige vormen van 

discriminatie op de arbeidsmarkt, met 

name met betrekking tot oudere 

werknemers, langdurig werklozen, 

vrouwen, werknemers met een handicap en 

jongeren; herinnert eraan dat de problemen 

van langdurig werklozen niet alleen door 

middel van onderwijs en opleiding moeten 

worden aangepakt, maar ook door middel 

van inclusiviteit op de arbeidsmarkten, 

betere begeleiding en ondersteuning van 

werkzoekenden, gerichte subsidies voor 

aanwerving en werkgerelateerde 

uitkeringen; 

36. vraagt om concrete maatregelen voor 

de uitbanning van hardnekkige vormen van 

discriminatie op de arbeidsmarkt, met 

name met betrekking tot oudere 

werknemers, langdurig werklozen, 

immigranten, minderheden, vrouwen, 

werknemers met een handicap en jongeren; 

herinnert eraan dat de problemen van 

langdurig werklozen niet alleen door 

middel van onderwijs en opleiding moeten 

worden aangepakt, maar ook door middel 

van inclusiviteit op de arbeidsmarkten, 

betere begeleiding en ondersteuning van 

werkzoekenden, gerichte subsidies voor 

aanwerving en werkgerelateerde 

uitkeringen; 

Or. en 
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Amendement  31 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

46. is ingenomen met de publicatie van een 

nieuw pakket voor fiscaal beleid, en 

verzoekt de Commissie de ambitie te laten 

zien om te zorgen voor een eerlijk 

belastingstelsel dat gebaseerd is op het 

beginsel dat belastingen moeten worden 

betaald in het land waar de winst wordt 

gemaakt, waarbij verstoring van de interne 

markt en oneerlijke concurrentie worden 

vermeden; 

46. is ingenomen met de publicatie van een 

nieuw pakket voor fiscaal beleid, en 

verzoekt de Commissie de ambitie te laten 

zien om te zorgen voor een belastingstelsel 

dat gebaseerd is op het beginsel dat 

belastingen moeten worden betaald in het 

land waar de winst wordt gemaakt, waarbij 

verstoring van de interne markt en 

oneerlijke concurrentie worden vermeden; 

Or. en 
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Amendement  32 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  79 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 

in te dienen voor een Europese 

insolventieprocedure voor staten om de 

marktdiscipline te handhaven, en voor de 

invoering van blootstellingsgrenzen en 

risicowegingen voor staatsschulden, 

aangezien die niet langer als risicovrij 

kunnen worden beschouwd; 

Or. en 
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Amendement  33 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

86. benadrukt dat multilateralisme een van 

de belangrijkste doelstellingen van het EU-

handelsbeleid moet blijven, en verzoekt de 

Commissie te werken naar een akkoord op 

de 10de ministeriële conferentie van de 

WTO in Nairobi in december 2015; 

86. benadrukt dat een akkoord bij de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) een van 

de belangrijkste doelstellingen is van het 

EU-handelsbeleid en verzoekt de 

Commissie te werken naar een akkoord op 

de 10de ministeriële conferentie van de 

WTO in Nairobi in december 2015; vraagt 

de Commissie de lopende plurilaterale 

onderhandelingen af te ronden in het 

kader van de overeenkomst inzake handel 

in diensten (TiSA), de 

informatietechnologieovereenkomst en de 

overeenkomst inzake groene goederen, 

hetgeen, na een succesvolle afronding, 

een noodzakelijke stap zal zijn om een 

nieuwe impuls te geven aan de bestaande 

inspanningen betreffende 

handelsliberalisering in het kader van de 

WTO; 

Or. en 
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Amendement  34 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

89. toont zich verheugd over de vaststelling 

van de Europese veiligheidsagenda voor de 

periode 2015-2020 en de prioriteiten die 

zijn gesteld op het vlak van de bestrijding 

van terrorisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit, en steunt het vaste 

voornemen van de Commissie om de 

bedreigingen voor de interne veiligheid van 

de lidstaten, zoals buitenlandse strijders en 

terrorisme, aan te pakken in het kader van 

de strategie voor interne veiligheid; 

benadrukt dat de EU geconfronteerd wordt 

met een groeiende dreiging van terrorisme 

van eigen bodem, die uitgaat van 

"buitenlandse strijders", namelijk personen 

die naar een andere staat dan hun lidstaat 

van verblijf of nationaliteit trekken met het 

oog op het plegen, plannen of voorbereiden 

van terroristische daden, of het verstrekken 

of ontvangen van terroristische opleiding, 

onder meer in verband met gewapende 

conflicten; is het erover eens dat het 

voorkomen van radicalisering een 

prioriteit moet zijn voor de EU; betreurt 

het gebrek aan meer concrete 

maatregelen in de agenda; 

89. toont zich verheugd over de vaststelling 

van de Europese veiligheidsagenda voor de 

periode 2015-2020 en de prioriteiten die 

zijn gesteld op het vlak van de bestrijding 

van terrorisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit, en steunt het vaste 

voornemen van de Commissie om de 

bedreigingen voor de interne veiligheid van 

de lidstaten, zoals buitenlandse strijders en 

terrorisme, aan te pakken in het kader van 

de strategie voor interne veiligheid; 

benadrukt dat de EU geconfronteerd wordt 

met een groeiende dreiging van terrorisme 

van eigen bodem, die uitgaat van 

"buitenlandse strijders", namelijk personen 

die naar een andere staat dan hun lidstaat 

van verblijf of nationaliteit trekken met het 

oog op het plegen, plannen of voorbereiden 

van terroristische daden, of het verstrekken 

of ontvangen van terroristische opleiding, 

onder meer in verband met gewapende 

conflicten; is het erover eens dat het 

voorkomen van gewelddadig extremisme 

een prioriteit moet zijn voor de EU;  
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Or. en 
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Amendement  35 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 118 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  118 bis. verzoekt de Commissie met klem 

prioriteit te geven aan het deblokkeren 

van de herziening van de verordening 

betreffende de toegang tot documenten en 

gevolg te geven aan de aanbevelingen die 

het Parlement in opeenvolgende resoluties 

over transparantie en toegang tot 

documenten gedaan heeft; 

Or. en 
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Amendement  36 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 120 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  120 bis. verzoekt de Commissie samen te 

werken met het Parlement in het 

ontwikkelen van een mechanisme voor het 

toezicht op en de handhaving van 

grondrechten, de rechtsstaat en 

democratisch bestuur, volgens de lijnen 

die uitgezet worden in het aangekondigde 

initiatiefverslag van wetgevende aard van 

het Parlement; 

Or. en 

 

 


