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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren kan tilslutte sig hovedformålene med dette forslag, navnlig hvad angår overførsel 
til Domstolen af enekompetence til at afgøre annullationssøgsmål knyttet til en manglende 
korrekt opfyldelse af en dom, som Domstolen har afsagt i henhold til artikel 260, stk. 2 eller 
3, TEUF. Ordføreren mener imidlertid, at 
forslaget kan udbygges ved at give dommerne mulighed for at offentliggøre 
mindretalsudtalelser, herunder dissenser, og han stiller ændringsforslag til de relevante 
artikler i Domstolens statut. Afgivelse af mindretalsudtalelser praktiseres i de fleste 
medlemsstater og er almindeligt anerkendt ved internationale domstole som f.eks. Den 
Internationale Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Muligheden for at 
afgive mindretalsudtalelser ville forbedre kvaliteten af Domstolens afgørelser, navnlig i de 
tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at følge Domstolens ræsonnement, netop fordi 
dommerkollegiet har været nødsaget til at inkorporere delvis divergerende opfattelser for at 
finde et kompromis blandt dommerne. Individuelle udtalelser kan foranledige flertallet til at 
forholde sig eksplicit til mindretallets synspunkter og til at anfægte gyldigheden af deres 
retlige argumentation, mens de dissentierendes synspunkter gengives særskilt, således at der 
kommer til at foreligge en mere eksplicit, sammenhængende, forståelig og, alt i alt, autoritativ 
og overbevisende dom. Mindretalsudtalelser kan foregribe senere udviklingstendenser i 
Domstolens retspraksis. De kan desuden medvirke til at forbedre Domstolens dialog med de 
nationale domstole, som vil skulle forholde sig til domme med bedre begrundelser, hvor der 
eksplicit og fuldt ud bliver taget hensyn til alle de forskellige juridiske opfattelser – navnlig 
opfattelserne hos den forelæggende ret. Der vil under ingen omstændigheder blive stillet krav 
om, at individuelle synspunkter skal komme til udtryk, og dommerne vil frit kunne tage 
stilling til, om de ønsker at offentliggøre en mindretalsudtalelser eller ej. Det er indlysende, at 
man ved at give forrang til gennemsigtighed frem for hemmeligholdelse kun kan bidrage til at 
fremme demokratiseringen af Den Europæiske Union.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny)
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 2 affattes således:

Artikel 2 "Artikel 2

Enhver dommer skal, inden han Enhver dommer skal, inden han 
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påbegynder sin embedsvirksomhed, i et 
offentligt retsmøde aflægge ed for 
Domstolen på at ville udføre sit hverv med 
fuldstændig upartiskhed og 
samvittighedsfuldhed og bevare tavshed 
om Domstolens rådslagninger og 
afstemninger.

påbegynder sin embedsvirksomhed, i et 
offentligt retsmøde aflægge ed for 
Domstolen på at ville udføre sit hverv med 
fuldstændig upartiskhed og 
samvittighedsfuldhed og, med forbehold af 
artikel 36, stk. 2, bevare tavshed om 
Domstolens rådslagninger og afstemninger.
"

Ændringsforslag 2

Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (ny)
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 8

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1a) Artikel 8 affattes således:

Artikel 8 "Artikel 8

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder 
anvendelse på generaladvokaterne.

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder 
tilsvarende anvendelse på 
generaladvokaterne."

Ændringsforslag 3

Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 35

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1b) Artikel 35 affattes således:

Artikel 35 Artikel 35

Domstolens rådslagninger og 
afstemninger er og forbliver hemmelige.

Med forbehold af artikel 36, stk. 2, er og 
forbliver Domstolens rådslagninger og 
afstemninger hemmelige."

Ændringsforslag 4

Udkast til forordning
Artikel 2 a (ny)
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Domstolens udkast Ændringsforslag

Artikel 2a

Statuttens artikel 2, 8, 35, 36 og 47, som 
ændret ved denne forordning, finder 
anvendelse på de sager, som er blevet 
iværksat for Domstolen eller Retten efter 
tidspunktet for nærværende forordnings 
ikrafttræden
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den 
Europæiske Unions Domstol

Referencer 02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
16.4.2018

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO
16.4.2018

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Morten Messerschmidt
20.6.2018

Behandling i udvalg 21.11.2018

Dato for vedtagelse 27.11.2018
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Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten 
Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo
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Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Wajid Khan, Constanze Krehl
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG
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