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Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Panel af uafhængige eksperter 

  1. Kommissionen nedsætter et panel af 

uafhængige eksperter (i det følgende 

benævnt "panelet"). Panelet 

sammensættes af uafhængige eksperter 

på det forfatningsretlige område og 

området for finansielle og budgetmæssige 

anliggender. En ekspert udpeges af det 

nationale parlament i hver medlemsstat, 

og ti eksperter udnævnes af Europa-

Parlamentet. Der sikres kønsmæssig 

balance ved sammensætningen af panelet. 

 Når det er hensigtsmæssigt, kan 

repræsentanter for relevante 

organisationer og netværk, såsom 

European Federation of Academies of 

Sciences and Humanities, Det 

Europæiske Netværk af Nationale 

Menneskerettighedsorganisationer, 

Europarådets organer, Den Europæiske 

Kommission for et Effektivt Retsvæsen, 

Rådet for Advokatsamfund i Den 

Europæiske Union, Tax Justice Network, 

De Forenede Nationer, Organisationen 

for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og 

Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling, inviteres som 

observatører i panelet i overensstemmelse 
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med forretningsordenen, jf. stk. 6. 

 2. Panelets arbejdsopgaver består i at 

bistå Kommissionen med at udpege 

generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet i en medlemsstat, der 

påvirker eller risikerer at påvirke den 

forsvarlige økonomiske forvaltning eller 

beskyttelsen af Unionens økonomiske 

interesser. Panelet vurderer hvert år 

situationen i alle medlemsstater på 

grundlag af kvantitative og kvalitative 

kriterier og oplysninger under behørig 

hensyntagen til de oplysninger og den 

vejledning, der er omhandlet i artikel 5, 

stk. 2. 

 3. Den årlige drøftelse til opfølgning af 

panelets vurdering afholdes af Europa-

Parlamentet sammen med de nationale 

parlamenter. 

 4. Som led i sin rådgivende opgave og 

under hensyntagen til resultatet af 

overvejelserne i henhold til stk. 2 kan 

panelet afgive udtalelse om en 

generaliseret mangel for så vidt angår 

retsstatsprincippet i en medlemsstat. 

Panelet tilstræber at nå til enighed, når 

det afgiver sin udtalelse. Hvis der ikke 

kan opnås enighed, afgiver panelet sin 

udtalelse med simpelt flertal blandt sine 

medlemmer. 

 5. Når Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 2, tager 

den hensyn til enhver relevant udtalelse 

fra panelet i overensstemmelse med 

artikel 4 i nærværende artikel. 

 6. Panelet vælger en formand blandt dets 

medlemmer. Panelet fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

Or. en 

 


