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Förslag till förordning 

Artikel 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 

 Panel av oberoende experter 

 1. Kommissionen ska inrätta en panel 

bestående av oberoende experter (nedan 

kallad panelen). Panelen ska bestå av 

oberoende experter i konstitutionell rätt 

och finans- och budgetfrågor. En expert 

ska utses av respektive medlemsstats 

nationella parlament och tio experter ska 

utses av Europaparlamentet. Vid 

sammansättningen av panelen ska en 

jämn könsfördelning säkerställas. 

 När så är lämpligt får företrädare för 

relevanta organisationer och nätverk, 

såsom den europeiska sammanslutningen 

för nationella akademier inom vetenskap 

och humaniora, det europeiska nätverket 

av nationella människorättsinstitutioner, 

Europarådets organ, Europarådets 

kommission för effektivisering av 

rättsväsendet, Rådet för 

advokatsamfunden i Europeiska unionen, 

Tax Justice Network, Förenta nationerna, 

Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa och Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling, 

inbjudas att delta som observatörer i 

panelen i enlighet med de 

förfaranderegler som avses i punkt 6. 
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 2. Panelens rådgivande uppgifter ska 

syfta till att bistå kommissionen i dess 

bedömning av de generella brister när det 

gäller rättsstatens principer i en 

medlemsstat som påverkar eller riskerar 

att påverka den sunda ekonomiska 

förvaltningen eller skyddet av unionens 

ekonomiska intressen. Panelen ska 

årligen bedöma situationen i samtliga 

medlemsstater på grundval av kvantitativa 

och kvalitativa kriterier och information, 

med vederbörligt beaktande av de 

uppgifter och den vägledning som avses i 

artikel 5.2. 

 3. Den årliga uppföljningsdebatten om 

panelens bedömning ska genomföras av 

Europaparlamentet tillsammans med de 

nationella parlamenten. 

 4. Som en del av sina rådgivande 

uppgifter, och med beaktande av 

resultatet av övervägandena i punkt 2, får 

panelen avge ett yttrande om en generell 

brist när det gäller rättsstatsprincipen i en 

medlemsstat. När panelen avger ett 

yttrande ska den sträva efter att uppnå 

samförstånd. Om ett samförstånd inte kan 

uppnås ska panelen avge sitt yttrande med 

enkel majoritet bland sina medlemmar. 

 5. När kommissionen antar 

genomförandeakter i enlighet med 

artiklarna 5.6 och 6.2 ska den beakta alla 

relevanta synpunkter som panelen ger 

uttryck för i enlighet med punkt 4 i denna 

artikel. 

 6. Panelen ska välja sin ordförande bland 

sina medlemmar. Panelen ska fastställa 

sin arbetsordning. 

Or. en 

 


