
 

Parlement wil bindend en doeltreffend
mechanisme om EU-waarden te beschermen
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• Resolutie om democratie, rechtsstaat en grondrechten te beschermen in alle lidstaten

• EU is “structureel slecht [...] toegerust” om laksere houding tegenover fundamentele waarden
aan te pakken

• Voorstel Parlement heeft preventief en corrigerend karakter

De Parlementsleden verwachten dat de Commissie reageert op hun voorstel voor een jaarlijks controlemechanisme in de EU.
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Jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen zijn nodig om het mechanisme voor
bescherming van de EU-waarden, inbreukprocedures en begrotingsvoorwaarden in
werking te stellen.
 
Donderdag heeft  het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het een EU-
mechanisme voorstelt om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten te beschermen. Er
waren 521 stemmen voor, 152 tegen en 21 onthoudingen.
 
De behoefte aan een doeltreffend mechanisme
 
In de tekst uiten de EP-leden opnieuw hun zorgen over de toename en versterking van het
autocratische en illiberale gedachtegoed. Dit probleem wordt verergerd door COVID-19. De
leden zijn  ook  bezorgd over  de  toename van corruptie,  desinformatie  en  de frauduleuze
controle over overheidsinstellingen in enkele lidstaten. Daarnaast staat er in de tekst dat de EU
niet over de instrumenten beschikt die nodig zijn om de “ongekende en steeds erger wordende
crisis” aan te pakken, met name wat betreft de waarden waarop de Unie berust. De EP-leden
wijzen op het  onvermogen van de Raad om betekenisvolle  vooruitgang te  boeken bij  de
lopende procedures uit hoofde van artikel 7 en merken op dat dit “er in de praktijk toe leidt dat
lidstaten permanent kunnen afwijken” van de waarden.
 
De EP-leden stellen een op feiten gebaseerd instrument voor dat in alle lidstaten op gelijke,
objectieve en eerlijke wijze moet worden toegepast, waarbij de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid worden geëerbiedigd. De bedoeling is om de rechtsorde van de Europese Unie,
de grondrechten van al haar burgers en haar geloofwaardigheid op het internationale toneel te
beschermen, aangezien er steeds vaker wordt afgeweken van de waarden in artikel 2.
 
Een interinstitutioneel akkoord over een “jaarlijkse-monitoringcyclus inzake de waarden
van de Unie”
 
De nieuwe jaarlijkse-monitoringcyclus moet een preventief en corrigerend karakter hebben op
basis van landspecifieke aanbevelingen, met tijdschema’s en doelstellingen voor concrete
maatregelen,  waaronder  procedures  uit  hoofde  van  artikel  7,  inbreukprocedures  en
begrotingsvoorwaarden. Het voorstel van het Parlement zou bestaande mechanismen als het
recente verslag van de Commissie over de rechtsstaat consolideren en vervangen.
 
Citaat
 
Rapporteur Michal Šimečka (Renew, Slowakije) zei: “De jaarlijkse-monitoringcyclus die wij
voorstellen vervangt een aantal instrumenten die ondoeltreffend zijn gebleken en vult andere
instrumenten aan. Als een belangrijk probleem niet wordt aangepakt, kunnen corrigerende
maatregelen worden genomen. Dit is efficiënter dan het onsamenhangende kader dat we nu
hebben, vooral als het gaat om begrotingsvoorwaarden. Een interinstitutioneel akkoord zou een
sterk signaal geven, namelijk dat de EU de bescherming van haar grondbeginselen ernstig
neemt.”

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

2 I 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/103746/MICHAL_SIMECKA/home


Volgende stappen
 
De EP-leden zullen wachten op een voorstel van de Commissie op basis van deze resolutie.
 
Achtergrond
 
Het Parlement vraagt sinds 2016 om een permanent mechanisme om de democratie en de
rechtsstaat te beschermen. De EP-leden dringen er sinds 2018 op aan dat de begroting van de
EU  via  dit  nieuwe  mechanisme  wordt  beschermd  wanneer  een  lidstaat  de  rechtsstaat
stelselmatig niet eerbiedigt. Ze hebben ook gewezen op het Europees semester als nuttig
hulpmiddel.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen tekst (07.10.2020)
Video-opname van het debat (05.10.2020)
Proceduredossier
Zorg over rechtsstaat in lidstaten: wat de EU kan doen (infografiek)
Het Europese rechtsstaatmechanisme - informatieblad van de EC
Briefing van de Onderzoeksdienst van het EP: “European added value of an EU mechanism on
democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment” (30.09.2020)
Briefing van de Onderzoeksdienst van het EP: “Protecting the rule of law in the EU: Existing
mechanisms and possible improvements” (06.11.2019)
Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal
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libe-press@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/zorg-over-rechtsstaat-in-lidstaten-wat-de-eu-kan-doen-infografiek
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice

