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9.1.2019 A8-0469/79 

Ändringsförslag  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Rättsväsendets oberoende 

förutsätter framför allt att det berörda 

organet är i stånd att utöva sina rättsliga 

funktioner helt självständigt, utan att vara 

föremål för någon hierarkisk begränsning 

eller underordning till något annat organ, 

och utan att ta emot order eller 

instruktioner från någon annan källa och att 

det därför är skyddat mot yttre ingripanden 

eller påtryckningar som kan hindra dess 

ledamöters oberoende bedömning och 

påverka deras beslut. Garantier för 

oberoende och opartiskhet kräver regler, 

särskilt vad gäller organets 

sammansättning och utnämningen av dess 

ledamöter, deras tjänsteperioder och skälen 

för att inte utnämna eller avsätta dem, i 

syfte att undanröja varje rimligt tvivel hos 

enskilda personer vad gäller detta organs 

oemottaglighet för yttre påverkan och dess 

neutralitet i förhållande till de intressen det 

beslutar om. 

(7) Rättsväsendets oberoende 

förutsätter framför allt att det berörda 

organet är i stånd att utöva sina rättsliga 

funktioner helt självständigt, utan att vara 

föremål för någon hierarkisk begränsning 

eller underordning till något annat organ, 

och utan att ta emot order eller 

instruktioner från någon annan källa och att 

det därför är skyddat mot yttre ingripanden 

eller påtryckningar som kan hindra dess 

ledamöters oberoende bedömning och 

påverka deras beslut. Rättsväsendets 

oberoende förutsätter också att avståndet 

gentemot parterna och deras respektive 

intressen vad gäller saken i målet ska vara 

detsamma. Denna aspekt förutsätter att 

kravet på objektivitet iakttas och att det 

inte finns något annat intresse för målets 

utgång än en strikt tillämpning av 

rättsreglerna. Garantier för oberoende och 

opartiskhet kräver regler, särskilt vad gäller 

organets sammansättning och utnämningen 

av dess ledamöter, deras tjänsteperioder 

samt skälen för ledamöternas 

röstnedläggelse och för att inte utnämna 

eller avsätta dem, i syfte att undanröja 

varje rimligt tvivel hos enskilda personer 

vad gäller detta organs oemottaglighet för 

yttre påverkan och dess neutralitet i 
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förhållande till de intressen det beslutar 

om. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Ändringsförslag  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Kravet på ett oberoende 

rättsväsende förutsätter även att det 

disciplinära systemet för de personer som 

har i uppdrag att utöva rättskipning 

innehåller de garantier som behövs för att 

helt förhindra risken för att ett sådant 

system används som ett system för att 

utöva politisk kontroll över innehållet i 

domstolarnas avgöranden. Regler som 

särskilt anger vilka handlanden som kan 

föranleda disciplinära åtgärder och vilka 

påföljder som konkret är tillämpliga, som 

föreskriver att disciplinära beslut fattas av 

ett oavhängigt organ i enlighet med ett 

förfarande som till fullo garanterar att 

rättigheterna enligt artiklarna 47 och 48 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna respekteras 

– särskilt rätten till försvar – och som gör 

det möjligt att överklaga besluten från de 

disciplinära organen vid domstol, är alla 

garantier som är av grundläggande 

betydelse för att rättsväsendets 

oavhängighet ska upprätthållas. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Ändringsförslag  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Övervakning 

 Kommissionen ska fortlöpande övervaka 

och bedöma att unionsrätten genomförs 

korrekt och att rättsstaten respekteras.  

Or. en 



 

AM\1173550SV.docx  PE631.634v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0469/82 

Ändringsförslag  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a – led 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I förekommande fall, tillfälligt 

upphävande av indirekt förvaltning och 

genomförande genom direkt förvaltning i 

stället. 

Or. en 

 

 


