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Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så 

vidt angår retsstatsprincippet 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "retsstatsprincippet" den 

grundlæggende værdi på EU-plan, der er 
fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union, som omfatter 

legalitetsprincippet, der indebærer en 

gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og 

pluralistisk lovgivningsproces, 

retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i 

den offentlige forvaltning, effektiv 

retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles 

side, herunder af grundlæggende 

rettigheder, magtens deling og lighed for 

loven 

a) "retsstatsprincippet": omfatter som 

fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union legalitetsprincippet, der 

indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, 

demokratisk og pluralistisk 

lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud 

mod vilkårlighed i den offentlige 

forvaltning, adgang til domstolsprøvelse 

og effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige 

og upartiske domstole, magtens tredeling, 

ikkeforskelsbehandling og lighed for 

loven samt overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder som fastsat i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og i 

internationale 

menneskerettighedstraktater 

Or. en 
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Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så 

vidt angår retsstatsprincippet 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Panel af uafhængige eksperter 

 1. Ved identificeringen af generaliserede 

mangler bistås Kommissionen af et 

repræsentativt panel af uafhængige 

eksperter (ekspertpanelet vedrørende 

retsstatsprincippet), der vurderer 

situationen i alle medlemsstater hvert år 

på grundlag af kvantitative og kvalitative 

kriterier og oplysninger, herunder 

afgørelser truffet af Den Europæiske 

Unions Domstol og Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol, beretninger 

fra Revisionsretten, rapporter og 

udtalelser fra andre af Unionens 

institutioner, organer, kontorer eller 

agenturer samt konklusioner og 

henstillinger fra relevante internationale 

organisationer. Denne vurdering 

offentliggøres. 

 2. Den årlige drøftelse til opfølgning af 

vurderingen foretaget af ekspertpanelet 

vedrørende retsstatsprincippet afholdes af 

Europa-Parlamentet sammen med de 

nationale parlamenter. Med henblik 

herpå opretter de nationale parlamenter 

og Europa-Parlamentets kompetente 

udvalg i fællesskab en specialiseret fælles 

parlamentarisk gruppe. Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter 
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fastlægger i fællesskab organiseringen af 

og forretningsordenen for gruppen i 

overensstemmelse med artikel 9 i protokol 

nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i 

Den Europæiske Union, der er knyttet 

som bilag til TEU og til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

 3. Ekspertpanelet vedrørende 

retsstatsprincippet sammensættes af 

følgende medlemmer: 

 a) én uafhængig ekspert udpeget af hver 

medlemsstats parlament, der skal være en 

kvalificeret forfatningsdomstols- eller 

højesteretsdommer, der ikke er i aktiv 

tjeneste 

 b) ti yderligere eksperter udpeget af 

Europa-Parlamentet med to tredjedeles 

flertal, udvalgt fra en liste over eksperter 

indstillet af: 

 i) European Federation of Academies of 

Sciences and Humanities (ALLEA) 

 ii) Det Europæiske Netværk af Nationale 

Menneskerettighedsorganisationer 

(ENNHRI) 

 iii) Europarådet (herunder 

Venedigkommissionen, 

Sammenslutningen af Stater mod 

Korruption (Greco) og Europarådets 

menneskerettighedskommissær) 

 iv) Europarådets Kommission for et 

Effektivt Retsvæsen (CEPEJ) og Rådet 

for Advokatsamfund i Den Europæiske 

Union (CCBE) samt 

 v) De Forenede Nationer (FN), 

Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa (OSCE) og 

Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling (OECD). 

 4. Sammensætningen af ekspertpanelet 

vedrørende retsstatsprincippet sikrer en 

ligelig kønsfordeling. 

 5. Ekspertpanelet vedrørende 

retsstatsprincippet vælger sin formand 
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blandt sine medlemmer. 

 6. Med henblik på at lette arbejdet i 

ekspertpanelet vedrørende 

retsstatsprincippet stiller Kommissionen et 

sekretariat til rådighed for det, således at 

det effektivt kan varetage sit opdrag, 

navnlig ved at indsamle data og 

informationskilder, der skal granskes og 

analyseres, og ved at yde administrativ 

støtte. 

Or. en 

 


