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Ændringsforslag  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retsvæsenets uafhængighed 

forudsætter navnlig, at det berørte organ 

kan udføre sine retslige funktioner 

fuldstændig uafhængigt og uden at være 

underlagt noget hierarkisk forhold eller stå 

i afhængighedsforhold til nogen og uden at 

modtage ordrer eller instrukser fra nogen, 

og at det således er beskyttet mod indgreb 

og pres udefra, der kan bringe dets 

medlemmers uafhængige bedømmelse i 

fare og påvirke deres afgørelser. 

Garantierne for uafhængighed og 

upartiskhed forudsætter, at der findes 

regler – om bl.a. organets sammensætning, 

medlemmernes udnævnelse og 

embedsperiode, tilfælde, hvor organets 

medlemmer kan vige deres sæde, tilfælde, 

hvor de har pligt til at vige deres sæde, 

samt tilfælde, hvor de kan afsættes – som 

gør det muligt at fjerne enhver rimelig tvivl 

i offentligheden om, at det nævnte organ er 

uimodtageligt for påvirkninger udefra og 

neutralt i forhold til de interesser, som står 

over for hinanden. 

(7) Retsvæsenets uafhængighed 

forudsætter navnlig, at det berørte organ 

kan udføre sine retslige funktioner 

fuldstændig uafhængigt og uden at være 

underlagt noget hierarkisk forhold eller stå 

i afhængighedsforhold til nogen og uden at 

modtage ordrer eller instrukser fra nogen, 

og at det således er beskyttet mod indgreb 

og pres udefra, der kan bringe dets 

medlemmers uafhængige bedømmelse i 

fare og påvirke deres afgørelser. 

Retsvæsenets uafhængighed forudsætter 

også, at der skal være den samme afstand 

til tvistens parter og deres respektive 

interesser for så vidt angår tvistens 

genstand. Dette aspekt fordrer objektivitet 

og en fuldstændig mangel på interesse i 

sagens udfald ud over den stringente 

anvendelse af retsregler. Garantierne for 

uafhængighed og upartiskhed forudsætter, 

at der findes regler – om bl.a. organets 

sammensætning, medlemmernes 

udnævnelse og embedsperiode, tilfælde, 

hvor organets medlemmer kan vige deres 

sæde, tilfælde, hvor de har pligt til at vige 

deres sæde, samt tilfælde, hvor de kan 

afsættes – som gør det muligt at fjerne 

enhver rimelig tvivl i offentligheden om, at 

det nævnte organ er uimodtageligt for 
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påvirkninger udefra og neutralt i forhold til 

de interesser, som står over for hinanden. 

Or. en 
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Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Betragtning 7 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Kravet om et uafhængigt 

retsvæsen betyder også, at den 

disciplinære ordning for dem, der har til 

opgave at træffe afgørelse i en tvist, skal 

frembyde de nødvendige garantier for at 

forebygge enhver risiko for, at den 

benyttes som et system for politisk kontrol 

af indholdet af retsafgørelser. 

Fastsættelse af regler, som både definerer, 

hvilken adfærd der udgør 

disciplinærforseelser, og hvilke 

sanktioner der konkret finder anvendelse, 

som foreskriver et uafhængigt organs 

indgriben i henhold til en procedure, der 

fuldt ud garanterer rettighederne i artikel 

47 og 48 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

bl.a. retten til et forsvar, og som fastsætter 

en mulighed for at indbringe 

disciplinærorganers afgørelser for 

domstolene, udgør i denne forbindelse 

alle væsentlige garantier med henblik på 

at bevare den dømmende magts 

uafhængighed. 

Or. en 
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Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Overvågning 

 Kommissionen overvåger løbende og 

vurderer den korrekte gennemførelse af 

EU-retten og respekten for 

retsstatsprincippet.  

Or. en 
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Betænkning A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – stk. 1 – litra a – led 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) hvor det er relevant, suspenderes 

den indirekte forvaltning, og 

gennemførelsen sker ved direkte 

forvaltning i stedet 

Or. en 

 

 


