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Ændringsforslag 1
Aloyzas Sakalas

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at fællesskabsretten 
ikke må opfattes som et område, der er 
forbeholdt en elite af specialister; der 
henviser til, at uddannelsesmulighederne 
på dette område ikke må forbeholdes 
højesteretsdommere,

C. der henviser til, at fællesskabsretten 
ikke må opfattes som et område, der er 
forbeholdt en elite af specialister, og at 
uddannelsesmulighederne på dette område 
skal sikres under nøje overholdelse af 
rotationsprincippet og ikke må 
forbeholdes dommere ved højere retter,

Or. en

Ændringsforslag 2
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at intet i denne 
beslutning må betragtes som forhold, der 
påvirker dommernes uafhængighed, i 
overensstemmelse med Europarådets 
Ministerkomités rekommandation nr. 
R(94)12 og European Charter on the 
statute for judges 1998,

H. der henviser til, at intet i denne 
beslutning må betragtes som forhold, der 
påvirker dommernes uafhængighed, i 
overensstemmelse med Europarådets 
Ministerkomités henstilling nr. R(94)12, 
den europæiske pagt fra 1998 om 
dommeres status og de nationale 
retssystemer,

Or. de

Ændringsforslag 3
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at fællesskabsretten forbliver 
uden betydning, hvis den ikke anvendes 
korrekt af medlemsstaterne, herunder af 
de nationale dommere, som derfor er 
hjørnestenen i Den Europæiske Unions 
retssystem;

1. bemærker, at Det Europæiske 
Fællesskab er et retsfællesskab1 baseret 
på princippet om kompetencefordeling og 
princippet om den nødvendige ligevægt i 
udøvelsen af de institutionelle funktioner: 
på den ene side administrativt og på den 
anden side retligt, og mener derfor, at de 
nationale dommeres rolle er af 
grundlæggende og uomgængelig 
betydning for oprettelsen af et europæisk 
fælles retssystem, også på baggrund af 
fællesskabslovgiverens seneste afgørelser2

i retning af en stærkere inddragelse og 
større ansvarliggørelse af de nationale 
dommere i forbindelse med gennemførelse 
af fællesskabsretten;

Or. it

Ændringsforslag 4
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. mener, at sprog er retsvæsenets aktørers 
vigtigste redskab; mener, at den 
nuværende grad af 
fremmedsprogsundervisning for nationale 
dommere begrænser ikke blot 
mulighederne for retligt samarbejde om 
specifikke instrumenter, men også 
udviklingen af gensidig tillid, den 
korrekte anvendelse af acte clair-
doktrinen og deltagelsen i 
udvekslingsprogrammer; opfordrer alle 
aktører, der er involveret i uddannelse af 

3. mener, at viden om fællesskabsretten er 
retsvæsenets aktørers vigtigste redskab;
alligevel er et indgående kendskab til 
fremmedsprog også nødvendig for at 
etablere et fuldt og vidensbaseret retligt 
samarbejde mellem de forskellige 
nationale retssystemer og Domstolen selv;
opfordrer på den baggrund alle aktører, 
der er involveret i uddannelse af 
dommerstanden, til at lægge særlig vægt på 
fremmedsprogsundervisning for dommere;

                                               
1 De Europæiske Fællesskabers Domstol, dom af 23.4. 1986, sag 294/84, miljøpartiet Les Verts mod Europa-
Parlamentet, Samling af afgørelser 1986, s. 1339 ff., præmis 23.
2 Jf. Forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 
og 82, EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
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dommerstanden, til at lægge særlig vægt på 
fremmedsprogsundervisning for dommere;

Or. it

Ændringsforslag 5
Aloyzas Sakalas

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at det er i offentlighedens 
interesse at forbedre dommerstandens 
sprogkundskaber i medlemsstaterne; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
sørge for, at sådan undervisning er gratis 
og lettilgængelig;

5. mener, at det er i offentlighedens 
interesse at forbedre dommerstandens 
sprogkundskaber i medlemsstaterne; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
sørge for, at sådan undervisning er gratis 
og lettilgængelig, og at dommere får 
lejlighed til at studere det pågældende 
sprog i udlandet;

Or. en

Ændringsforslag 6
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. bemærker, at mange nationale dommere 
ikke har adgang til fuldstændig og ajourført 
information om fællesskabsretten i en 
systematisk og passende form, og at 
fællesskabsretten indimellem kun optager 
beskeden plads i nationale statstidender,
kodekser, redegørelser, tidsskrifter og 
tekstbøger; opfordrer medlemsstaterne til 
at forny indsatsen på dette område;

7. bemærker, at mange nationale dommere 
ikke har adgang til fuldstændig og ajourført 
information om fællesskabsretten i en 
systematisk og passende form, og at 
fællesskabsretten indimellem ikke 
offentliggøres klart og tilgængeligt i 
nationale statstidender og heller ikke er 
passende repræsenteret i kodekser, 
redegørelser, tidsskrifter og tekstbøger; 
opfordrer medlemsstaterne til at forny 
indsatsen på dette område;
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Or. it

Ændringsforslag 7
Aloyzas Sakalas

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. bemærker, at mange nationale dommere 
ikke har adgang til fuldstændig og ajourført 
information om fællesskabsretten i en 
systematisk og passende form, og at 
fællesskabsretten indimellem kun optager 
beskeden plads i nationale statstidender, 
kodekser, redegørelser, tidsskrifter og 
tekstbøger; opfordrer medlemsstaterne til 
at forny indsatsen på dette område;

7. bemærker, at mange nationale dommere 
ikke har adgang til fuldstændig og ajourført 
information om fællesskabsretten i en 
systematisk og passende form, og at 
fællesskabsretten indimellem kun optager 
beskeden plads i nationale statstidender, 
kodekser, redegørelser, tidsskrifter og 
tekstbøger; opfordrer medlemsstaterne til 
omgående at forbedre kvaliteten af 
oversættelse af oplysninger om 
fællesskabsretten til modersmålet; 

Or. en

Ændringsforslag 8
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er af den opfattelse, at et egentligt 
europæisk retligt område, hvor et effektivt 
retligt samarbejde kan finde sted, ikke blot 
kræver kendskab til europæisk ret, men 
også gensidigt kendskab til retssystemerne 
i de øvrige medlemsstater; understreger 
uoverensstemmelser i behandlingen af 
udenlandsk ret i hele Den Europæiske 
Union og mener, at dette er et vigtigt 
spørgsmål, som bør løses i fremtiden; 
noterer sig i den forbindelse 
Kommissionens kommende horisontale 
undersøgelse af behandlingen af 

8. er af den opfattelse, at et egentligt 
europæisk retligt område, hvor et effektivt 
retligt samarbejde kan finde sted, ikke blot 
kræver kendskab til europæisk ret, men 
også gensidigt kendskab til grundtrækkene 
i retssystemerne i de øvrige medlemsstater; 
understreger uoverensstemmelser i 
behandlingen af udenlandsk ret i hele Den 
Europæiske Union og mener, at dette er et 
vigtigt spørgsmål, som bør løses i 
fremtiden; noterer sig i den forbindelse 
Kommissionens kommende horisontale 
undersøgelse af behandlingen af 
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udenlandsk ret i civil- og handelsretlige 
sager og de igangværende undersøgelser 
inden for rammerne af Haagerkonferencen 
om International Privatret;

udenlandsk ret i civil- og handelsretlige 
sager og de igangværende undersøgelser 
inden for rammerne af Haagerkonferencen 
om International Privatret;

Or. de

Ændringsforslag 9
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. glæder sig over Kommissionens indsats 
for at offentliggøre resuméer af 
fællesskabsretsakter henvendt til borgerne 
og mener, at sådanne resuméer i et 
almindeligt sprog også vil være med til at 
give retsvæsenets aktører hurtigere 
adgang til relevante oplysninger;

12. glæder sig over Kommissionens indsats 
for at offentliggøre resuméer af 
fællesskabsretsakter henvendt til borgerne; 

Or. it

Ændringsforslag 10
Manuel Medina Ortega

Forslag til beslutning
Punkt 14 – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– gøres obligatorisk, navnlig i forbindelse 
med eksamener, der giver adgang til 
juridiske professioner,

- indarbejdes i selve uddannelsen og i 
eksamener, der giver adgang til juridiske 
professioner,

Or. es
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Ændringsforslag 11
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. tilskynder til udvikling af fælles 
elementer i læseplaner og 
undervisningsmetoder i alle 
medlemsstaterne på det civilretlige 
område, foruden de eksisterende 
initiativer på det strafferetlige område;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 12
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en grundig evaluering af 
resultaterne af dette rammeprogram 
under hensyntagen til denne betænkning 
og udarbejde nye forslag med henblik på 
udvikling og differentiering af 
foranstaltninger til fremme af 
dommeruddannelsen; 

Or. ro

Ændringsforslag 13
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til beslutning
Punkt 18 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. konstaterer, at de nationale 
dommeres anvendelse af fællesskabsretten 
stiller de medlemsstater, som tiltrådte Den 
Europæiske Union i maj 2004 eller 
senere, over for langt større krav, og at 
foranstaltningerne til fremme af 
dommeruddannelsen i disse 
medlemsstater skal intensiveres 
tilsvarende;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener imidlertid, at tiden er moden til 
en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere 
og anklagere på EU-plan, som gør fuld 
brug af eksisterende strukturer og 
samtidig undgår unødige sammenfald 
mellem programmer; opfordrer derfor til, 
at der oprettes et europæisk 
dommerakademi bestående af Det 
Europæiske Netværk for Uddannelse af 
Dommere og Anklagere, som vil få til 
opgave at fastsætte 
uddannelsesprioriteter, og Det Europæiske 
Retsakademi, som vil blive dets operative 
arm, der implementerer disse prioriteter;
opfordrer til, at denne institutionelle 
løsning tager hensyn til relevant erfaring, 
som er opnået i forbindelse med driften af 
Det Europæiske Politiakademi; 

19. mener imidlertid, at det er nødvendigt 
at styrke Det Europæiske Retsakademi, 
således at dette bedre kan leve op til de 
kommende opgaver med hensyn til at 
uddanne og videreuddanne nationale 
dommere; 

Or. de
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Ændringsforslag 15
Jean-Paul Gauzès

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener imidlertid, at tiden er moden til 
en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere og 
anklagere på EU-plan, som gør fuld brug 
af eksisterende strukturer og samtidig 
undgår unødige sammenfald mellem 
programmer; opfordrer derfor til, at der 
oprettes et europæisk dommerakademi 
bestående af Det Europæiske Netværk for 
Uddannelse af Dommere og Anklagere, 
som vil få til opgave at fastsætte 
uddannelsesprioriteter, og Det 
Europæiske Retsakademi, som vil blive 
dets operative arm, der implementerer 
disse prioriteter; opfordrer til, at denne 
institutionelle løsning tager hensyn til 
relevant erfaring, som er opnået i 
forbindelse med driften af Det Europæiske 
Politiakademi;

19. mener imidlertid, at tiden er moden til 
en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere og 
retsvæsenets øvrige aktører på EU-plan, 
som gør fuld brug af eksisterende 
strukturer og samtidig undgår unødige 
sammenfald mellem programmer; 
opfordrer derfor til, at der oprettes et 
europæisk dommerakademi, hvis 
sammensætning tager fuld højde for 
samtlige aktører på dette område; 
opfordrer til, at denne institutionelle 
løsning tager hensyn til relevant erfaring, 
som er opnået i forbindelse med driften af 
Det Europæiske Politiakademi;

Or. fr

Ændringsforslag 16
Manuel Medina Ortega

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener imidlertid, at tiden er moden til 
en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere og 
anklagere på EU-plan, som gør fuld brug af 
eksisterende strukturer og samtidig undgår 
unødige sammenfald mellem programmer; 
opfordrer derfor til, at der oprettes et 
europæisk dommerakademi bestående af 

19. mener imidlertid, at tiden er moden til 
en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere og 
anklagere på EU-plan, som gør fuld brug af 
eksisterende strukturer og samtidig undgår 
unødige sammenfald mellem programmer;
opfordrer derfor til, at der oprettes et 
europæisk dommerakademi bestående af 
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Det Europæiske Netværk for Uddannelse 
af Dommere og Anklagere, som vil få til 
opgave at fastsætte uddannelsesprioriteter,
og Det Europæiske Retsakademi, som vil 
blive dets operative arm, der
implementerer disse prioriteter; opfordrer 
til, at denne institutionelle løsning tager 
hensyn til relevant erfaring, som er opnået i 
forbindelse med driften af Det Europæiske 
Politiakademi;

Det Europæiske Netværk for Uddannelse 
af Dommere og Anklagere, som fastsætter 
uddannelsesprioriteter og implementerer 
disse prioriteter; opfordrer til, at denne 
institutionelle løsning tager hensyn til 
relevant erfaring, som er opnået i 
forbindelse med driften af Det Europæiske 
Politiakademi;

Or. es

Ændringsforslag 17
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener ikke, at nationale dommere kan 
anlægge en passiv holdning til 
fællesskabsretten og kun reagere på 
spørgsmål, der rejses af parterne, sådan 
som det fremgår af Domstolens 
retspraksis vedrørende nationale 
domstole, der rejser fællesskabsretlige 
spørgsmål af egen drift1;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 18
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener ikke, at nationale dommere kan 20. mener, sådan som det også fremgår af 

                                               
1 Sag C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 og C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
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anlægge en passiv holdning til 
fællesskabsretten og kun reagere på
spørgsmål, der rejses af parterne, sådan 
som det fremgår af Domstolens retspraksis 
vedrørende nationale domstole, der rejser 
fællesskabsretlige spørgsmål af egen 
drift1;

Domstolens retspraksis, at nationale 
dommere ikke længere må nøjes med at 
træffe afgørelse om påstande/spørgsmål, 
der rejses af parterne, men også selv skal 
kunne rejse sådanne spørgsmål1; mener 
navnlig, at forfatningsdomstolene selv bør 
anmode om præjudicielle afgørelser med 
mulighed for på den måde også at 
forelægge Domstolen 
fortolkningsspørgsmål vedrørende 
Domstolens afgørelsers følgevirkninger 
for medlemsstaternes forfatninger;

Or. it

Ændringsforslag 19
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. mener, at advokater spiller en 
afgørende rolle for anvendelsen af 
fællesskabsretten ved de nationale 
domstole, og opfordrer til, at også deres 
uddannelse styrkes i analogi med 
afsnittene om de nationale dommere 
ovenfor;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 20
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

                                                                                                                                                  
1 Cause C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Codifis [2002] ECR I-10875 e C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.  
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. påpeger endvidere den vigtige 
funktion, der i denne forbindelse udøves 
af organisationerne, som varetager den 
enkeltes interesser over for 
domsmyndigheden, og opfordrer til at 
fremme disse organisationers virke også i 
form af finansiel støtte;

Or. ro

Ændringsforslag 21
Diana Wallis

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. beklager, at det i protokollen om 
overgangsbestemmelser, der er knyttet 
som bilag til Lissabontraktaten, i artikel 
10 fastsættes, at Domstolens beføjelser 
med hensyn til retsakter på området 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
straffesager, der er vedtaget inden 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse, skal 
forblive de samme som i henhold til den 
gældende EU-traktat i en 
overgangsperiode på fem år; glæder sig 
imidlertid over regeringskonferencens 
erklæring vedrørende denne artikel i 
protokollen og opfordrer følgelig 
indtrængende Rådet og Kommissionen til 
sammen med Parlamentet atter at vedtage 
de retsakter på området politisamarbejde 
og retligt samarbejde i straffesager, som 
vedtoges inden Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse; 

Or. en
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Ændringsforslag 22
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. opfordrer Domstolen til at overveje 
enhver mulig forbedring af den 
præjudicielle procedure, som kan sikre en 
tættere inddragelse af den forelæggende 
dommer i dens procedurer, herunder bedre 
muligheder for at præcisere 
forelæggelsen og deltage i den mundtlige 
procedure;

27. opfordrer Domstolen til at overveje 
enhver mulig forbedring af den 
præjudicielle procedure, som kan sikre en 
tættere inddragelse af den forelæggende 
dommer i dens procedurer, også med et 
krav til den forelæggende dommer om i 
henvisningsafgørelsen at foreslå en 
detaljeret begrundelse for selve 
henvisningen, således at Domstolen får 
mulighed for at kræve, at sådanne 
begrundelser med yderligere oplysninger 
og detaljer medtages;

Or. it

Ændringsforslag 23
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. mener ikke, at nationale dommere i en 
decentraliseret og færdigudviklet 
fællesskabsretsorden bør marginaliseres, 
men snarere tildeles større ansvar og 
yderligere anspores i deres rolle som 
håndhæver af fællesskabsretten; 
opfordrer derfor til, at der overvejes et 
"grønt lys"-system, hvor nationale 
dommere medsender deres foreslåede svar 
på de spørgsmål, de forelægger 
Domstolen, som derefter inden for en 
given frist kan beslutte at acceptere den 
foreslåede dom eller selv afgøre sagen i 
lighed med en appelret;

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 24
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. mener ikke, at nationale dommere i en 
decentraliseret og færdigudviklet 
fællesskabsretsorden bør marginaliseres, 
men snarere tildeles større ansvar og 
yderligere anspores i deres rolle som 
håndhæver af fællesskabsretten; 
opfordrer derfor til, at der overvejes et 
"grønt lys"-system, hvor nationale 
dommere medsender deres foreslåede svar 
på de spørgsmål, de forelægger 
Domstolen, som derefter inden for en 
given frist kan beslutte at acceptere den 
foreslåede dom eller selv afgøre sagen i 
lighed med en appelret;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 25
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over oprettelsen af et forum 
til drøftelse af EU's politik og praksis på 
retsområdet og opfordrer Kommissionen til 
så vidt muligt at sikre, at dette forums 
drøftelser finder sted på en gennemsigtig 
måde i forhold til at informere om 
arbejdet i alle EU-institutioner og hos 
nationale myndigheder; bemærker med 
tilfredshed Kommissionens indsats for 
regelmæssigt at rapportere til både 

29. glæder sig over oprettelsen af et forum 
til drøftelse af EU's politik og praksis på 
retsområdet og opfordrer Kommissionen til 
at sikre, at dette forums drøftelser finder 
sted på en gennemsigtig måde;
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Parlamentet og Rådet; bifalder hensigten 
om at koordinere opgaver med de 
relevante instanser i Europarådet og 
undgå sammenfald med deres værdifulde 
arbejde;

Or. de

Ændringsforslag 26
Gabriele Stauner

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. støtter fuldt ud Kommissionens krav 
om, at medlemsstaterne systematisk 
indgiver sammenligningstabeller, der 
viser, hvordan fællesskabsdirektiver er 
gennemført i nationale bestemmelser; er 
enig i, at sådanne tabeller tilvejebringer 
værdifulde oplysninger og er forbundet 
med minimale omkostninger og byrder; 
mener endvidere, at 
sammenligningstabeller øger 
gennemsigtigheden i gennemførelsen af 
fællesskabsretten og giver nationale 
dommere og parterne foran dem en 
realistisk mulighed for at se, om 
fællesskabsretten ligger til grund for en 
bestemt national bestemmelse, og i så fald 
selv kontrollere, om gennemførelsen er 
foregået korrekt;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 27
Jean-Paul Gauzès

Forslag til beslutning
Punkt 31
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. fastholder behovet for en mere 
almindelig sprogbrug i 
fællesskabslovningen og større 
terminologisk sammenhæng mellem retlige 
instrumenter; støtter fuldt ud anvendelsen 
af projektet om europæisk aftaleret som et 
middel til at sikre bedre lovgivning, 
eksempelvis på det forbrugerpolitiske 
område;

31. fastholder behovet for større klarhed i 
fællesskabslovningen og større 
terminologisk sammenhæng mellem retlige 
instrumenter; støtter især projektet om en 
fælles referenceramme for europæisk 
aftaleret som et middel til at sikre bedre 
lovgivning;

Or. fr
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