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Betreft:

Ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van het programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden"
en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees
Parlement en van de Raad en Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad
(eerste lezing)
- Besluit om de schriftelijke procedure te volgen voor de vaststelling van
het standpunt van de Raad in eerste lezing en van de motivering van
de Raad
= Verklaringen

Verklaring van Bulgarije
De Republiek Bulgarije steunt het doel van het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden,
namelijk de bescherming en bevordering van de rechten en waarden die zijn verankerd in de EUVerdragen en het EU-Handvest van de grondrechten, onder meer door maatschappelijke
organisaties te ondersteunen, teneinde open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te
houden.
Wij erkennen dat het programma de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en van
huiselijk geweld moet ondersteunen en dat het bevorderen van preventie en het beschermen en
ondersteunen van slachtoffers prioriteiten van de Unie zijn die bijdragen tot de uitoefening van de
grondrechten van individuen.
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Tegelijkertijd merken wij op dat de Europese Unie niet is toegetreden tot het Verdrag van de Raad
van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
(Verdrag van Istanbul) en dat dit verdrag geen deel uitmaakt van het EU-recht. Daarom mogen
verwijzingen naar het Verdrag van Istanbul in de verordening niet worden opgevat als zouden deze
voor de EU en de lidstaten van de EU een verbintenis inhouden om het verdrag te ratificeren en uit
te voeren.

Verklaring van Hongarije
Hongarije heeft tijdens de onderhandelingen meermaals zijn bezorgdheid geuit over de
ontwerpverordeningen tot vaststelling van het programma Rechten en waarden en het programma
Justitie voor de periode 2021-2027, en kan ook de definitieve teksten niet steunen.
Ten aanzien van de ontwerpverordening tot vaststelling van het programma Rechten en waarden
voor de periode 2021-2027 en de ontwerpverordening tot vaststelling van het programma Justitie
voor de periode 2021-2027 is Hongarije van mening dat de tekortkomingen wat betreft de
rechtsgrondslag (met name voor het onderdeel "waarden van de Unie" en het onderdeel
"betrokkenheid en participatie van de burger" van het programma Rechten en waarden), het vage
toepassingsgebied dat niet beperkt is tot het toepassingsgebied van het Unierecht (inclusief
verwijzingen naar internationale verdragen die niet door de Unie zijn geratificeerd), de nadruk op
de ondersteuning van één specifiek type subsidiabele entiteiten (maatschappelijke organisaties) – in
plaats van op de substantiële projecten, en de verwijzing naar begrippen die niet stroken met de
bewoordingen van de Verdragen, een aanzienlijke herziening van de ontwerpverordeningen zou
vergen. Hongarije hecht groot belang aan de bescherming van de grondrechten en de Europese
waarden, met inbegrip van de bevordering van het maatschappelijk middenveld en gelijke
behandeling.
Hongarije blijft erbij dat bij het bepalen van de prioriteiten van de EU-financiering de basisvereisten
van rechtszekerheid, het beginsel van bevoegdheidstoedeling en de naleving van de Verdragen in
het algemeen in acht moeten worden genomen om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat
politieke en ideologische standpunten van invloed kunnen zijn.
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