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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
programmet för rättsliga frågor
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0384),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 81.1, 81.2 och 82.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0235/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för rättsliga 
frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt yttrandena från 
budgetkontrollutskottet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dessa rättigheter och värden måste 
fortsätta att främjas och upprätthållas, 

(2) Dessa rättigheter och värden måste 
fortsätta att främjas och upprätthållas, 
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spridas bland unionens medborgare och 
folk och stå i centrum för Europas 
samhällen. Därför bör en ny fond för 
rättsliga frågor, rättigheter och värden, som 
omfattar programmen för rättigheter och 
värden och för rättsliga frågor, inrättas 
inom ramen för unionens budget. I en tid 
då samhällena i Europa konfronteras med 
extremism, radikalisering och splittring, är 
det viktigare än någonsin att främja, stärka 
och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s 
värden: mänskliga rättigheter, respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att 
få djupgående och direkta följder för 
politiken, samhället, kulturen och 
ekonomin i EU. Som en del av den nya 
fonden kommer programmet för rättigheter 
och värden att samla 2014–2020 års 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap, som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1381/201310, och 2014–2020 års 
program Ett Europa för medborgarna, som 
inrättades genom rådets förordning (EU) nr 
390/201411. Programmet för rättsliga frågor 
(nedan kallat programmet) kommer att 
fortsätta att stödja utvecklingen av ett 
integrerat europeiskt rättsligt område och 
gränsöverskridande samarbete som en 
fortsättning på det program Rättsliga frågor 
för perioden 2014–2020 som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/201312 (nedan 
kallat det föregående programmet).

spridas bland unionens medborgare och 
folk och stå i centrum för Europas 
samhällen. Därför bör en ny fond för 
rättsliga frågor, rättigheter och värden, som 
omfattar programmen för rättigheter och 
värden och för rättsliga frågor, inrättas 
inom ramen för unionens budget. I en tid 
då samhällena i Europa konfronteras med 
extremism, radikalisering och splittring
och det pågår ett förfarande enligt artikel 
7 i fördraget om Europeiska unionen om 
systematiska brott mot rättsstatsprincipen, 
liksom överträdelseförfaranden i frågor 
som rör rättsstatligheten i 
medlemsstaterna, är det viktigare än 
någonsin att främja, stärka och försvara 
rättvisa, rättigheter och EU:s värden: 
mänskliga rättigheter, respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att 
få djupgående och direkta följder för 
politiken, samhället, kulturen och 
ekonomin i EU. Som en del av den nya 
fonden kommer programmet för rättigheter 
och värden att samla 2014–2020 års 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap, som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1381/201310, och 2014–2020 års 
program Ett Europa för medborgarna, som 
inrättades genom rådets förordning (EU) nr 
390/201411. Programmet för rättsliga frågor 
(nedan kallat programmet) kommer att 
fortsätta att stödja utvecklingen av ett 
integrerat europeiskt rättsligt område och 
gränsöverskridande samarbete som en 
fortsättning på det program Rättsliga frågor 
för perioden 2014–2020 som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/201312 (nedan 
kallat det föregående programmet).

__________________ __________________

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 
december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap för perioden 2014–2020 
(EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 
december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap för perioden 2014–2020 
(EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)
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11 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av 
den 14 april 2014 om inrättande av 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” 
för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av 
den 14 april 2014 om inrättande av 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” 
för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 
december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap för perioden 2014–2020 
(EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 
december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap för perioden 2014–2020 
(EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver
om inrättandet av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa, med respekt för de 
grundläggande rättigheterna och de olika 
rättssystemen och rättsliga traditionerna i 
medlemsstaterna. För detta ändamål får 
unionen anta åtgärder för att utveckla det 
rättsliga samarbetet i civilrättsliga och 
straffrättsliga frågor och uppmuntra och 
stödja medlemsstaternas åtgärder när det 
gäller att förebygga brottslighet. Respekten 
för grundläggande rättigheter och för 
gemensamma principer och värden som 
icke-diskriminering, jämställdhet mellan 
könen, faktisk tillgång till rättslig prövning 
för alla, rättsstatsprincipen och ett 
välfungerande oberoende rättsväsende bör 
säkerställas när ett europeiskt område med 
rättvisa vidareutvecklas.

(4) Fullständig respekt för och 
främjande av rättsstaten och demokratin 
är en grundläggande förutsättning för att 
bygga upp människors förtroende för 
unionen. Respekt för rättsstaten inom 
unionen är en förutsättning för skyddet av 
de grundläggande rättigheterna och för 
upprätthållandet av alla rättigheter och 
skyldigheter som stadgas i fördragen. 
Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver 
inrättandet av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa, med respekt för de 
grundläggande rättigheterna och de olika 
rättssystemen och rättsliga traditionerna i 
medlemsstaterna. Hur rättsstatens 
principer tillämpas i medlemsstaterna 
spelar en avgörande roll för att 
säkerställa ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna och mellan deras 
rättssystem. Programmet bör därför 
främja och skydda de grundläggande 
rättigheterna, demokratin och rättsstaten 
på lokal, regional, nationell och 
transnationell nivå. För detta ändamål får 
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unionen anta åtgärder för att utveckla det 
rättsliga samarbetet i civilrättsliga och 
straffrättsliga frågor och uppmuntra och 
stödja medlemsstaternas åtgärder när det 
gäller att förebygga brottslighet, med 
särskilt fokus på miljöbrott och 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna, såsom människohandel, 
samt andra grova gränsöverskridande 
brott. Respekten för grundläggande 
rättigheter och för gemensamma principer 
och värden som icke-diskriminering, 
jämställdhet mellan könen, faktisk tillgång 
till rättslig prövning för alla brottsoffer på 
icke-diskriminerande grunder, 
rättsstatsprincipen och ett välfungerande 
oberoende rättsväsen bör säkerställas när 
ett europeiskt område med rättvisa 
vidareutvecklas, med tonvikt på det 
rättsliga samarbetets gränsöverskridande 
karaktär i förhållande till instrumenten 
för yttre åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidan 4, ”Politik för yttre åtgärder, utvecklingssamarbete 
och utvidgning”.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt artiklarna 81.2 h och 82.1 c i 
EUF-fördraget ska unionen stödja 
utbildningen av domare och övrig personal 
inom rättsväsendet som ett sätt att förbättra 
det rättsliga samarbete i civilrättsliga och 
straffrättsliga frågor som bygger på 
principen om ömsesidigt erkännande av 
domar och rättsliga avgöranden. Utbildning 
av yrkesverksamma inom rättsväsendet är 

(8) Enligt artiklarna 81.2 h och 82.1 c i 
EUF-fördraget ska unionen stödja 
utbildningen av domare och övrig personal 
inom rättsväsendet som ett sätt att förbättra 
det rättsliga samarbete i civilrättsliga och 
straffrättsliga frågor som bygger på 
principen om ömsesidigt erkännande av 
domar och rättsliga avgöranden. Utbildning 
av yrkesverksamma inom rättsväsendet är 
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ett viktigt verktyg för att utveckla en 
samsyn om hur rättsstatsprincipen bäst kan 
upprätthållas. Det bidrar till att bygga upp 
det europeiska området med rättvisa genom 
att skapa en gemensam rättskultur bland 
yrkesverksamma inom rättsväsendet i 
medlemsstaterna. Det är av avgörande 
betydelse att säkerställa en korrekt och 
enhetlig rättstillämpning inom unionen och 
ett ömsesidigt förtroende mellan 
yrkesverksamma inom rättsväsendet vid 
gränsöverskridande förfaranden. De 
utbildningsverksamheter som får stöd 
enligt programmet bör bygga på en 
förnuftig bedömning av 
utbildningsbehoven, använda de senaste 
utbildningsmetoderna, inbegripa 
gränsöverskridande evenemang som samlar 
yrkesverksamma jurister från olika 
medlemsstater, omfatta inslag av aktivt 
lärande och nätverksbyggande samt vara 
hållbara.

ett viktigt verktyg för att utveckla en 
samsyn om hur rättsstatsprincipen bäst kan 
upprätthållas. Det bidrar till att bygga upp 
det europeiska området med rättvisa genom 
att skapa en gemensam rättskultur bland 
yrkesverksamma inom rättsväsendet i 
medlemsstaterna. Det är av avgörande 
betydelse att säkerställa en korrekt och 
enhetlig rättstillämpning inom unionen och 
ett ömsesidigt förtroende mellan 
yrkesverksamma inom rättsväsendet vid 
gränsöverskridande förfaranden, liksom 
tillämpligheten och tillämpningen av 
unionens gemensamma värden, särskilt 
de grundläggande rättigheterna, i 
rättspraxis. De utbildningsverksamheter 
som får stöd enligt programmet bör bygga 
på en förnuftig bedömning av 
utbildningsbehoven, använda de senaste 
utbildningsmetoderna, inbegripa 
gränsöverskridande evenemang som samlar 
yrkesverksamma jurister från olika 
medlemsstater, omfatta inslag av aktivt 
lärande och nätverksbyggande samt vara 
hållbara.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rättslig utbildning kan omfatta 
olika aktörer, såsom medlemsstaternas 
rättsliga, judiciella och administrativa 
myndigheter, akademiska institutioner, 
nationella organ med ansvar för rättslig 
utbildning, utbildningsorganisationer eller -
nätverk på europeisk nivå eller nätverk för 

(9) Rättslig utbildning kan omfatta 
olika aktörer, såsom medlemsstaternas 
rättsliga, judiciella och administrativa 
myndigheter, akademiska institutioner, 
nationella organ med ansvar för rättslig 
utbildning, utbildningsorganisationer eller -
nätverk på europeisk nivå eller nätverk för 
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samordnare av unionsrätten vid domstolar. 
Organ och enheter som verkar i ett allmänt 
europeiskt intresse på området utbildning 
inom rättsväsendet, såsom det europeiska 
nätverket för rättslig utbildning, 
Europeiska rättsakademin, det europeiska 
nätverket för domstolsadministrationer 
(ENCJ), sammanslutningen av de högsta 
förvaltningsdomstolarna i Europeiska 
unionen, nätverket för ordförande vid 
högsta domstolarna i Europeiska unionen 
och Europeiska institutet för offentlig 
administration, bör fortsätta att spela sin 
roll när det gäller att främja 
fortbildningsprogram med en verklig 
europeisk dimension för domare och övrig 
personal inom rättsväsendet, och bör därför 
ges adekvat ekonomiskt stöd i enlighet 
med de förfaranden och kriterier som anges 
i de årliga arbetsprogram som 
kommissionen antar i enlighet med denna 
förordning.

samordnare av unionsrätten vid domstolar, 
liksom organisationer i det civila 
samhället som företräder brottsoffers 
rättigheter. Organ och enheter som verkar i 
ett allmänt europeiskt intresse på området 
utbildning inom rättsväsendet, såsom det 
europeiska nätverket för rättslig utbildning, 
Europeiska rättsakademin, det europeiska 
nätverket för domstolsadministrationer 
(ENCJ), sammanslutningen av de högsta 
förvaltningsdomstolarna i Europeiska 
unionen, nätverket för ordförande vid 
högsta domstolarna i Europeiska unionen 
och Europeiska institutet för offentlig 
administration, bör fortsätta att spela sin 
roll när det gäller att främja 
fortbildningsprogram med en verklig 
europeisk dimension för domare och övrig 
personal inom rättsväsendet, och bör därför 
ges adekvat ekonomiskt stöd i enlighet 
med de förfaranden och kriterier som anges 
i de årliga arbetsprogram som 
kommissionen antar i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Motivering

För att denna utbildning ska bli framgångsrik är det viktigt att involvera även organisationer 
i det civila samhället som försvarar brottsoffers rättigheter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder enligt programmet bör 
stödja ett förstärkt ömsesidigt erkännande 
av domar och rättsliga avgöranden, den 
tillnärmning av lagstiftningen som är 
nödvändig för att underlätta samarbetet 
mellan alla relevanta myndigheter, 
inbegripet finansunderrättelseenheter, och 

(11) Åtgärder enligt programmet bör 
stödja ett förstärkt ömsesidigt erkännande 
av domar och rättsliga avgöranden, den 
tillnärmning av lagstiftningen som är 
nödvändig för att underlätta samarbetet 
mellan alla relevanta myndigheter, 
inbegripet finansunderrättelseenheter, och 
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domstolsskyddet för individuella 
rättigheter på privaträttens område. 
Programmet bör också främja den 
processrättsliga lagstiftningen för 
gränsöverskridande mål och ärenden och 
en större konvergens inom civilrätten, 
vilket kommer att bidra till att undanröja 
hinder för väl fungerande rättsliga och 
utomrättsliga förfaranden till nytta för alla 
parter i en civilrättslig tvist. För att stödja 
ett effektivt genomdrivande och den 
praktiska tillämpningen av unionsrätten på 
området för rättsligt samarbete i 
civilrättsliga frågor bör programmet stödja 
funktionen av det europeiska rättsliga 
nätverk på privaträttens område som 
inrättades genom rådets beslut 
2001/470/EG.

domstolsskyddet för individuella 
rättigheter på privaträttens område. 
Programmet bör också främja den 
processrättsliga lagstiftningen för 
gränsöverskridande mål och ärenden, 
särskilt genom att fokusera på att 
underlätta tillgången till rättslig prövning 
för alla brottsoffer, och en större 
konvergens inom civilrätten, vilket 
kommer att bidra till att undanröja hinder 
för väl fungerande rättsliga och 
utomrättsliga förfaranden till nytta för alla 
parter i en civilrättslig tvist. För att stödja 
ett effektivt genomdrivande och den 
praktiska tillämpningen av unionsrätten på 
området för rättsligt samarbete i 
civilrättsliga frågor bör programmet stödja 
funktionen av det europeiska rättsliga 
nätverk på privaträttens område som 
inrättades genom rådets beslut 
2001/470/EG.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 3.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Programmet bör, i enlighet med 
artikel 3.3 i EU-fördraget, artikel 24 i 
stadgan och Förenta nationernas 
konvention från 1989 om barnets 
rättigheter, stödja skyddet av barnets 
rättigheter och bör integrera främjandet av 
barnets rättigheter i genomförandet av alla 
dess åtgärder.

(12) Programmet bör, i enlighet med 
artikel 3.3 i EU-fördraget, artikel 24 i 
stadgan och Förenta nationernas 
konvention från 1989 om barnets 
rättigheter, och med välkomnande av 
Internationella arbetsorganisationens 
konventioner och rekommendationer om
barnarbete, stödja skyddet av barnets 
rättigheter och integrera främjandet av 
barnets rättigheter i genomförandet av alla 
sina åtgärder.
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Or. en

Motivering

Ett större helhetsgrepp på barnets rättigheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I enlighet med artikel 3.3 i EU-
fördraget, artikel 23 i stadgan och 
konventionen om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen) bör 
programmet stödja skyddet av kvinnors 
rättigheter och integrera främjandet av 
genusrelaterade frågor i genomförandet 
av alla sina åtgärder.

Or. en

Motivering

Ett större helhetsgrepp på kvinnors rättigheter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I enlighet med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör programmet 
stödja skyddet av rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning och 
integrera främjandet av rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning i 
genomförandet av alla sina åtgärder.
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Or. en

Motivering

EU är bundet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som 
därför måste nämnas i förslaget. Alla medlemsstater har ratificerat konventionen, med 
undantag för Irland, som enbart har undertecknat den.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör bidra till att skapa ett 
europeiskt området med rättvisa, öka det 
gränsöverskridande samarbetet och 
samarbetet i nätverk samt bidra till att 
uppnå en korrekt och konsekvent 
tillämpning av unionsrätten. 
Finansieringsverksamheterna bör också 
bidra till en gemensam syn på unionens 
värden och till rättsstatsprincipen, bättre 
kunskaper om unionens lagstiftning och 
politik, utbyte av sakkunskaper och bästa 
praxis i samband med alla berörda parters 
användning av instrument för rättsligt 
samarbete, samt till spridning av 
kompatibla digitala lösningar som 
underbygger ett smidigt och effektivt 
gränsöverskridande samarbete. De bör 
även tillhandahålla en sund analytisk grund 
för utvecklingen, genomdrivandet och den 
korrekta tillämpningen av unionens 
lagstiftning och politik. Insatser på 
unionsnivå innebär att dessa verksamheter 
kan genomföras konsekvent i hela unionen 
och ger stordriftsfördelar. Vidare är 
unionen bättre ägnad än medlemsstaterna 
att hantera gränsöverskridande situationer 
och att tillhandahålla en europeisk 
plattform för ömsesidigt lärande.

(16) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör bidra till att skapa ett 
europeiskt område med rättvisa, öka det 
gränsöverskridande samarbetet och 
samarbetet i nätverk samt bidra till att 
uppnå en korrekt och konsekvent 
tillämpning av unionsrätten. Eftersom 
unionsrätten kan ha en extraterritoriell 
karaktär med tillämpning utanför 
unionen bör lämpligt samarbete med 
tredjeländer säkerställas.
Finansieringsverksamheterna bör också 
bidra till en gemensam syn på unionens 
värden och till rättsstatsprincipen, bättre 
kunskaper om unionens lagstiftning och 
politik, utbyte av sakkunskaper och bästa 
praxis i samband med alla berörda parters 
användning av instrument för rättsligt 
samarbete, samt till spridning av 
kompatibla digitala lösningar som 
underbygger ett smidigt och effektivt 
gränsöverskridande samarbete. De bör 
även tillhandahålla en sund analytisk grund 
för utvecklingen, genomdrivandet och den 
korrekta tillämpningen av unionens 
lagstiftning och politik. Insatser på 
unionsnivå innebär att dessa verksamheter 
kan genomföras konsekvent i hela unionen 
och ger stordriftsfördelar. Vidare är 
unionen bättre ägnad än medlemsstaterna 
att hantera gränsöverskridande situationer 
och att tillhandahålla en europeisk 
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plattform för ömsesidigt lärande.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidan 4, ”Politik för yttre åtgärder, utvecklingssamarbete 
och utvidgning”.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Tredjeländer som är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) bör kunna delta i unionsprogram 
inom ramen för det samarbete som inrättats 
genom EES-avtalet, enligt vilket 
programmen kan genomföras genom ett 
beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får 
också delta på grundval av andra rättsliga 
instrument. En särskild bestämmelse bör 
införas i denna förordning för att bevilja de 
rättigheter och den tillgång som krävs för 
att den behöriga utanordnaren, Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt.

(23) Tredjeländer som är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) bör kunna delta i unionsprogram 
inom ramen för det samarbete som inrättats 
genom EES-avtalet, enligt vilket 
programmen kan genomföras genom ett 
beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får 
också delta på grundval av andra rättsliga 
instrument. En särskild bestämmelse bör 
införas i denna förordning för att bevilja de 
rättigheter och den tillgång som krävs för 
att den behöriga utanordnaren, organ och 
nätverk för mänskliga rättigheter,
inklusive nationella institutioner som 
ansvarar för skyddet av de mänskliga 
rättigheterna i varje medlemsstat, organ 
och nätverk som ansvarar för icke-
diskriminering och jämställdhetspolitik, 
ombudsmän, Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter (FRA), 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) samt Europeiska revisionsrätten ska 
kunna utöva sina respektive befogenheter 
på ett heltäckande sätt och stärka sina 
synergier och sitt samarbete.

Or. en



PR\1168253SV.docx 15/29 PE630.382v01-00

SV

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med [artikel 94 i rådets 
beslut 2013/755/EU1] är personer och 
enheter i utomeuropeiska länder och 
territorier berättigade till finansiering i 
enlighet med de bestämmelser och mål 
som gäller för programmen och eventuella 
ordningar som gäller för den medlemsstat 
till vilken berört utomeuropeiskt land eller 
territorium är knutet.

(25) I enlighet med [artikel 94 i rådets 
beslut 2013/755/EU1] är personer och 
enheter i utomeuropeiska länder och 
territorier berättigade till finansiering i 
enlighet med de bestämmelser och mål 
som gäller för programmen och eventuella 
ordningar som gäller för den medlemsstat 
till vilken berört utomeuropeiskt land eller 
territorium är knutet. Inom ramen för 
programmet bör det säkerställas att 
sådana personer och enheter får 
tillräcklig information om sin rätt till 
finansiering.

__________________ __________________

1 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet) 
(EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

1 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet) 
(EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
detta program utvärderas på grundval av 

(27) Enligt punkterna 22 och 23 i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
detta program utvärderas på grundval av 
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information som samlas in till följd av 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undviks. 
Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av programmets 
konsekvenser i praktiken.

information som samlas in till följd av 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för programmets stödmottagare, 
undviks. Dessa krav kan i tillämpliga fall 
innefatta mätbara indikatorer som tjänar 
som grund för utvärdering av programmets 
konsekvenser i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. domare och övrig personal inom 
rättsväsendet: domare, åklagare och 
domstolspersonal samt andra 
yrkesverksamma inom rättsväsendet, 
såsom advokater, notarier, utmätningsmän 
eller exekutionstjänstemän, 
konkursförvaltare, medlare, domstolstolkar 
och -översättare, sakkunniga vid 
domstolar, fängelsepersonal och 
övervakare inom frivården.

1. domare och övrig personal inom 
rättsväsendet: domare, åklagare och 
domstolspersonal samt andra 
yrkesverksamma inom rättsväsendet, 
såsom advokater, i synnerhet juridiska 
experter i organisationer i det civila 
samhället, notarier, utmätningsmän eller 
exekutionstjänstemän, konkursförvaltare, 
medlare, domstolstolkar och -översättare, 
sakkunniga vid domstolar, 
fängelsepersonal och övervakare inom 
frivården.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till vidareutvecklingen av ett 
europeiskt område med rättvisa som 

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till vidareutvecklingen av ett 
europeiskt område med rättvisa som 
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bygger på rättsstatsprincipen, ömsesidigt 
erkännande och ömsesidigt förtroende.

bygger på rättsstaten, demokrati och 
grundläggande rättigheter samt
ömsesidigt erkännande och ömsesidigt 
förtroende.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.

Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att underlätta och stödja rättsligt 
samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga 
frågor och att främja rättsstatsprincipen, 
inbegripet genom att stödja insatser för att 
effektivisera de nationella rättssystemen 
och verkställigheten av avgöranden.

(a) Att underlätta och stödja rättsligt 
samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga 
frågor och att främja rättsstaten, demokrati 
och grundläggande rättigheter, inbegripet 
genom att stödja insatser för att 
effektivisera de nationella rättssystemen 
och verkställigheten av avgöranden.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.
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Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att stödja och främja rättslig 
utbildning, i syfte att främja en gemensam 
kultur i rättsligt, judiciellt och rättsstatligt
hänseende.

(b) Att stödja och främja rättslig 
utbildning, inbegripet ett stärkande av det 
civila samhället, i syfte att främja en 
gemensam kultur i rättsligt och judiciellt 
hänseende samt i fråga om grundläggande 
rättigheter och rättsstaten.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.

Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att underlätta faktisk tillgång till 
rättslig prövning för alla och effektiva 
rättsmedel, inbegripet på elektronisk väg, 
genom att främja effektiva civilrättsliga 
och straffrättsliga förfaranden och genom 
att främja och stödja brottsoffers rättigheter 

(c) Att underlätta faktisk tillgång till 
rättslig prövning för alla – med betoning 
på ojämlikhet och diskriminering på alla 
grunder, såsom kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
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samt misstänkta och tilltalade personers 
processuella rättigheter i straffrättsliga 
förfaranden.

läggning, hudfärg, socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet och börd 
– och effektiva rättsmedel, inbegripet på 
elektronisk väg, genom att främja effektiva 
civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden 
och genom att främja och stödja 
brottsoffers rättigheter samt misstänkta och 
tilltalade personers processuella rättigheter 
i straffrättsliga förfaranden.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.

Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att stärka det rättsliga samarbetet i 
en globaliserad värld när unionsrätten 
har extraterritoriell tillämpning, i syfte att 
underlätta hanteringen av judiciella och 
processrättsliga utmaningar, bland annat 
människohandel, klimatförändringarna 
och företagens ansvar. I detta 
sammanhang är det centralt att underlätta 
brottsoffrens tillgång till rättsmedel.

Or. en
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Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.

Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Att stödja organisationer i det 
civila samhället i tvistemål som rör 
överträdelser av demokratin, rättsstaten 
och de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med motiveringen, sidorna 1 och 2, ”Motiv och syften”, liksom de 
förberedande åtgärder som antagits av parlamentet för budgeten 2018 och som föreslagits av 
LIBE-utskottet.

De nämnda judiciella och processrättsliga utmaningarna utgörs bland annat av tillgång till 
bättre översikt över lagvalsregler och möjligheterna att använda universell jurisdiktion, 
tillgång till bevisning och tillgång till rättshjälp, det vill säga mer resurser i tvistemål.

Hänvisningarna till diskrimineringsgrunder återspeglar artikel 10 i EUF-fördraget och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara [305 000 
000] EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara [400 000 
000] EUR i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till programmet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med artikel 62.1 c i den 
förordningen. Om möjligt ska dessa 
resurser användas till förmån för den 
berörda medlemsstaten.

4. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får överföras till programmet. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen eller indirekt i enlighet 
med artikel 62.1 c i den förordningen. Om 
möjligt ska dessa resurser användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmet får tillhandahålla 
finansiering i alla former som anges i 
budgetförordningen.

2. Programmet får tillhandahålla 
finansiering genom bidrag till insatser och 
fleråriga driftsbidrag, i alla former som 
anges i budgetförordningen, inbegripet 
användning av klumpsummor, 
enhetskostnader, schablonbelopp och 
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bidrag som betalas vidare. Frivilligarbete 
ska anses vara stödberättigande när 
samfinansiering krävs som naturabidrag.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utarbetandet och 
genomförandet av arbetsprogrammet ska 
kommissionen samråda med berörda 
parter, däribland organisationer i det 
civila samhället som är verksamma på 
området försvar av brottsoffer och rättslig 
prövning i enlighet med artikel 11a.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a 

Den civila dialogen

I enlighet med artikel 11.2 i EU-fördraget 
ska kommissionen inrätta en grupp för 
civil dialog som ska sörja för en 
regelbunden dialog med programmets 
stödmottagare och andra berörda parter 
om genomförandet av programmets 
prioriteringar, spridningen av resultat och 
den politiska utvecklingen i samband med 
programmets verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska utföras när tillräcklig 
information finns tillgänglig om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras.

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska utföras när tillräcklig 
information finns tillgänglig om 
genomförandet av programmet, dock 
senast två år efter det att programmet 
började genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medvetandehöjande, spridning och 
information för att förbättra kunskaperna 
om unionens politik och lagstiftning, 
inbegripet på områdena för materiell rätt 
och processrätt, instrument för rättsligt 
samarbete, relevant rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol, komparativ 
rätt och europeiska och internationella 
standarder.

1. Medvetandehöjande, spridning och 
information för att förbättra kunskaperna 
om unionens politik och lagstiftning, 
inbegripet på områdena för materiell rätt 
och processrätt, instrument för rättsligt 
samarbete, relevant rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol, komparativ 
rätt och europeiska och internationella 
standarder, med ett särskilt fokus på att 
öka förståelsen om multi-, tvär- och 
interdisciplinära lagstiftningsområden, 
såsom handel och mänskliga rättigheter, 
och om hur man kan underlätta 
extraterritoriell rättsprövning.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ömsesidigt lärande genom utbyte 
av god praxis mellan berörda parter för att 
förbättra kunskap och ömsesidig förståelse 
när det gäller medlemsstaternas civil- och 
straffrätt samt deras rättssystem och 
domstolsväsenden, inbegripet 
rättsstatsprincipen, och att stärka det 
ömsesidiga förtroendet.

2. Ömsesidigt lärande genom utbyte 
av god praxis mellan berörda parter, 
däribland organisationer i det civila 
samhället, för att förbättra kunskap och 
ömsesidig förståelse när det gäller 
medlemsstaternas civil- och straffrätt samt 
deras rättssystem och domstolsväsenden, 
inbegripet rättsstaten, och att stärka det 
ömsesidiga förtroendet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Analys- och 
övervakningsverksamheter1 för att förbättra 
kunskapen om och förståelsen av 
potentiella hinder för ett smidigt 
fungerande europeiskt område med rättvisa 
och för att förbättra genomförandet av 
unionens lagstiftning och politik i 
medlemsstaterna.

3. Analys- och 
övervakningsverksamheter1 för att förbättra 
kunskapen om och förståelsen av 
potentiella hinder för ett smidigt 
fungerande europeiskt område med rättvisa 
och för att förbättra genomförandet av 
unionens lagstiftning och politik i 
medlemsstaterna, med beaktande också av 
de gränsöverskridande inslagen i 
unionsrätten i förhållande till 
tredjeländer.

__________________ __________________

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis 
insamling av data och statistik, utveckling 
av gemensamma metoder och i 
förekommande fall indikatorer eller 
riktmärken, undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar, 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis 
insamling av data och statistik, utveckling 
av gemensamma metoder och i 
förekommande fall indikatorer eller 
riktmärken, undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar, 
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konsekvensbedömning, utarbetande och 
offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial

konsekvensbedömning, utarbetande och 
offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utbildning av relevanta aktörer för 
att förbättra kunskaperna om unionens 
politik och lagstiftning, inbegripet på 
områdena för materiell rätt och processrätt, 
användning av EU:s instrument för rättsligt 
samarbete, relevant rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol, juridiskt 
språkbruk och komparativ rätt.

4. Utbildning av relevanta aktörer, 
däribland organisationer i det civila 
samhället som är verksamma på området 
försvar av brottsoffer och rättslig 
prövning, för att förbättra kunskaperna om 
unionens politik och lagstiftning, 
inbegripet på områdena för materiell rätt 
och processrätt, användning av kollektiv 
prövning och universell jurisdiktion, 
användning av EU:s instrument för 
rättsligt samarbete, relevant rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol, juridiskt 
språkbruk samt komparativ rätt, i syfte att 
förbättra brottsoffrets tillgång till rättvisa 
i gränsöverskridande fall.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utveckling och underhåll av 
verktyg för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
effektivisera rättsystemen och samarbetet 
dem emellan genom informations- och 

5. Utveckling och underhåll av 
verktyg för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
effektivisera rättssystemen och samarbetet 
dem emellan genom informations- och 



PE630.382v01-00 26/29 PR\1168253SV.docx

SV

kommunikationsteknik, inbegripet 
gränsöverskridande driftskompatibilitet 
mellan system och applikationer.

kommunikationsteknik, inbegripet 
gränsöverskridande driftskompatibilitet 
mellan system och applikationer, personlig 
integritet och uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utveckling av kapaciteten hos 
centrala nätverk på europeisk nivå och 
europeiska rättsliga nätverk, inbegripet 
nätverk som inrättats genom unionsrätten, 
för att säkerställa en effektiv tillämpning 
och ett effektivt genomdrivande av 
unionsrätten, främja och vidareutveckla 
unionsrätten, politiska mål och strategier 
på området för programmet samt stödja
organisationer i det civila samhället som är 
verksamma på de områden som omfattas 
av programmet.

6. Utveckling av kapaciteten hos 
centrala nätverk på europeisk nivå och 
europeiska rättsliga nätverk, inbegripet 
nätverk som inrättats genom unionsrätten, 
för att säkerställa en effektiv tillämpning 
och ett effektivt genomdrivande av 
unionsrätten, främja och vidareutveckla 
unionsrätten, politiska mål och strategier 
på programmets områden samt involvera
organisationer i det civila samhället som är 
verksamma på de områden som omfattas 
av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Uppbyggnad av kapaciteten för 
organisationer i det civila samhället att 
väcka talan vid domstol om överträdelser 
av demokratin, rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Förbättring av kunskaper om 
programmet och spridning och
överförbarhet av dess resultat, samt
främjande av förutsättningarna att nå ut till 
medborgarna genom att inrätta och stödja 
programkontor/nationella kontaktnät.

7. Förbättring av kunskaper om 
programmet och spridning, överförbarhet 
och öppenhet när det gäller dess resultat, 
liksom främjande av förutsättningarna att 
nå ut till medborgarna, bland annat genom 
att inrätta och stödja oberoende 
programkontor/nationella kontaktnätverk.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet kommer att övervakas på 
grundval av en uppsättning indikatorer som 
är avsedda att mäta i vilken grad de 
allmänna och särskilda målen har uppnåtts, 
för att därigenom kunna minimera de 
administrativa bördorna och kostnaderna. 
Uppgifter kommer därför att samlas in för 
följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att övervakas på 
grundval av en uppsättning indikatorer som 
är avsedda att mäta i vilken grad de 
allmänna och särskilda målen har uppnåtts, 
för att därigenom kunna minimera de 
administrativa bördorna och kostnaderna.
Kvalitativa indikatorer ska ingå i 
bedömningen. Uppgifter kommer därför 
att samlas in för följande 
nyckelindikatorer:

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal medlemmar av domstolsväsendet 
och personal inom rättsväsendet som har 
deltagit i utbildningsverksamhet (inklusive 
personalutbyten, studiebesök, workshoppar 
och seminarier) som finansierats genom 
programmet, inbegripet genom 
administrationsbidrag från det europeiska 
nätverket för rättslig utbildning.

Antal medlemmar av domstolsväsendet 
och personal inom rättsväsendet, 
uppdelade efter kön, som har deltagit i 
utbildningsverksamhet (inklusive 
personalutbyten, studiebesök, workshoppar 
och seminarier) som finansierats genom 
programmet, inbegripet genom 
administrationsbidrag från det europeiska 
nätverket för rättslig utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal anställda och medlemmar i 
organisationer i det civila samhället som 
deltagit i utbildningsverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal personer som har nåtts av Antal personer, uppdelade efter kön, som 
har nåtts av

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 4 – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) kapacitetsuppbyggande 
verksamhet som riktar sig till 
organisationer i det civila samhället,

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 4 – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) verksamhet som syftar till att ge 
allmänheten information om tillgång till 
rättslig prövning och domare information 
om utmaningar med rättstvister och hur 
man tillämpar internationell privaträtt 
och unionsrätt i 
gränsöverskridande/multidisciplinära 
ärenden,

Or. en
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