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10.1.2019 A8-0469/72 

Ändringsförslag  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) rättsstaten: det värde som fastställs i 

artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen, och som inkluderar principerna 

om laglighet, inbegripet en öppen, 

ansvarsskyldig, demokratisk och 

pluralistisk lagstiftningsprocess, 

rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt 

utövande av exekutiva befogenheter, 

effektivt rättsligt skydd av oberoende 

domstolar, inbegripet grundläggande 

rättigheter, maktdelning och likhet inför 

lagen. 

(a) rättsstaten: det värde som fastställs i 

artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen och som inkluderar principerna 

om laglighet, inbegripet en öppen, 

ansvarsskyldig, demokratisk och 

pluralistisk lagstiftningsprocess, 

rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt 

utövande av exekutiva befogenheter, 

tillgång till rättslig prövning och ett 

effektivt rättsligt skydd inför oberoende 

och opartiska domstolar, maktdelning, 

icke-diskriminering och likhet inför lagen, 

respekt för de grundläggande rättigheter 

som fastställs i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna och i internationella fördrag 

om mänskliga rättigheter. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Ändringsförslag  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 

medlemsstaterna 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 

 Panel av oberoende experter 

 1. Vid fastställandet av generella brister 

ska kommissionen biträdas av en 

representativ panel bestående av 

oberoende experter (nedan kallad 

expertpanelen för rättsstatens principer), 

som varje år bedömer situationen i alla 

medlemsstater på grundval av kvantitativa 

och kvalitativa kriterier och 

informationsuppgifter, inklusive beslut av 

Europeiska unionens domstol och 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna, revisionsrättens rapporter, 

rapporter och yttranden från andra 

institutioner, organ eller byråer inom 

unionen samt slutsatser och 

rekommendationer från relevanta 

internationella organisationer. 

Bedömningen ska offentliggöras. 

 2. Den årliga uppföljningsdebatten om 

bedömningen av expertpanelen för 

rättsstatens principer ska genomföras av 

Europaparlamentet tillsammans med de 

nationella parlamenten. För detta 

ändamål ska en specialinriktad 

gemensam parlamentarisk grupp inrättas 

gemensamt av de nationella parlamenten 

och Europaparlamentets ansvariga 

utskott. Denna grupps organisation och 
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arbetsordning ska fastställas gemensamt 

av Europaparlamentet och de nationella 

parlamenten i enlighet med artikel 9 i 

protokoll nr 1 om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

fogat till EU-fördraget och fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

 3. Expertpanelen för rättsstatens principer 

ska vara sammansatt av 

 a) en oberoende expert per medlemsstat, 

som ska utses av respektive medlemsstats 

nationella parlament och vara en person 

med kvalifikationer som domare vid en 

författningsdomstol eller högsta domstol 

men inte vara i aktiv tjänst, 

 b) ytterligare tio experter, som ska utses 

av Europaparlamentet med två 

tredjedelars majoritet, och vara valda från 

en förteckning över experter nominerade 

av 

 i) den europeiska sammanslutningen för 

nationella akademier inom vetenskap och 

humaniora (ALLEA), 

 ii) det europeiska nätverket av nationella 

människorättsinstitutioner (ENNHRI), 

 iii) Europarådet (inklusive 

Venedigkommissionen, gruppen av stater 

mot korruption (Greco) och Europarådets 

kommissarie för mänskliga rättigheter), 

 iv) Europarådets kommission för 

effektivisering av rättsväsendet (Cepej) 

och Rådet för advokatsamfunden i 

Europeiska unionen (CCBE), och 

 v) Förenta nationerna (FN), 

Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa (OSSE) och 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD). 

 4. Expertpanelen för rättsstatens principer 

ska ha en sammansättning som ger en 

jämn könsfördelning. 

 5. Expertpanelen för rättsstatens principer 

ska välja sin ordförande bland sina 
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medlemmar. 

 6. För att underlätta arbetet inom 

expertpanelen för rättsstatens principer 

ska kommissionen förse expertpanelen 

med ett sekretariat som gör det möjligt för 

den att fungera effektivt, i synnerhet 

genom att sekretariatet samlar in 

uppgifts- och informationskällor som bör 

granskas och bedömas och 

tillhandahåller administrativt stöd. 

Or. en 

 


