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Ændringsforslag 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at overholdelse af 
retsstatsprincippet er en hjørnesten for 
demokratiet og understøtter de 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at opretholdelse af retsstatsprincippet er 
en forudsætning for håndhævelse af alle 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
traktaterne og afledt ret; der henviser til, at 
EU har en rolle at spille med hensyn til at 
løse retsstatsspørgsmål, uanset hvor de 
opstår; der henviser til, at de nationale 
domstole i medlemsstaterne sikrer, at 
rettigheder og pligter i henhold til EU-
lovgivningen håndhæves effektivt; der 
henviser til, at uafhængige og effektive 
retssystemer i medlemsstaterne danner 
grundlaget for gensidig tillid, som er 
fundamentet for det fælles område med 
frihed, retfærdighed og sikkerhed, et 
investeringsvenligt miljø, bæredygtig 
langsigtet vækst og beskyttelse af EU's 
finansielle interesser;

G. der henviser til, at overholdelse af 
retsstatsprincippet er en hjørnesten for 
demokratiet og understøtter de 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at opretholdelse af retsstatsprincippet er 
en forudsætning for håndhævelse af alle 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
traktaterne og afledt ret; der henviser til, at 
de nationale domstole i medlemsstaterne 
sikrer, at rettigheder og pligter i henhold til 
EU-lovgivningen håndhæves effektivt; der 
henviser til, at uafhængige og effektive 
retssystemer i medlemsstaterne danner 
grundlaget for gensidig tillid, som er 
fundamentet for det fælles område med 
frihed, retfærdighed og sikkerhed, et 
investeringsvenligt miljø, bæredygtig 
langsigtet vækst og beskyttelse af EU's 
finansielle interesser;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet4 
ifølge Kommissionens rapport ikke sikrer 
det nødvendige minimumsniveau af 
tilnærmelse for så vidt angår styring af 
eller deltagelse i en kriminel organisation 
på grundlag af en fælles definition af 
sådanne organisationer; der henviser til, 
at rammeafgørelsen giver medlemsstaterne 
mulighed for ikke at indføre begrebet 
kriminel organisation i deres nationale 
lovgivning, men fortsat anvende den 
gældende nationale strafferet ved at 
benytte generelle regler om deltagelse i og 
forberedelse af specifikke forbrydelser, og 
til, at dette kan resultere i yderligere 
forskelle med hensyn til den praktiske 
gennemførelse af rammeafgørelsen;

____________________

4 Kommissionens rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til 
artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 
2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet 
(COM(2016)0448),

L. der henviser til, at Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet4 
udmærker sig ved at tillade 
medlemsstaterne at fortsætte med at 
anvende den eksisterende nationale 
strafferet, samtidig med at de tilskyndes til 
at samarbejde;

____________________

4 Kommissionens rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til 
artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 
2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet 
(COM(2016)0448),

Or. en



AM\1222151DA.docx PE662.822v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2021 A9-0270/3

Ændringsforslag 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at flygtningekrisen 
har illustreret det presserende behov for 
reform af det fælles europæiske 
asylsystem og for en mere effektiv 
fordeling af byrderne mellem 
medlemsstaterne; der henviser til, at de 
obligatoriske ordninger for nødflytninger 
af asylansøgere fra Italien og 
Grækenland har vist sig at være 
ineffektive og navnlig har haft alvorlige 
fysiske og psykologiske konsekvenser for 
mindreårige, især uledsagede 
mindreårige; der henviser til, at 
Kommissionen har indledt 
traktatbrudsprocedurer mod Tjekkiet, 
Polen og Ungarn for at have afvist at 
efterkomme afgørelser om omfordeling;

M. der henviser til, at flygtningekrisen 
har vist, at der er behov for at dæmme 
bedre op for den massive immigration, 
som Den Europæiske Union er offer for, 
især ved en mere effektiv indsats mod de 
kriminelle 
menneskesmuglerorganisationer samt 
mod de stater og NGO'er, der støtter disse;

Or. en
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Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at det i henhold til 
Schengengrænsekodeksen kun er tilladt at 
genindføre midlertidig kontrol ved de indre 
grænser under ekstraordinære 
omstændigheder og som en sidste udvej; 
der henviser til, at mange medlemsstater 
har overtrådt reglerne ved at opretholde 
grænsekontrollen uden behørig 
begrundelse; der henviser til, at 
Kommissionen ikke har fundet det 
hensigtsmæssigt at indlede 
traktatbrudsprocedurer mod disse 
medlemsstater;

N. der henviser til, at det i henhold til 
Schengengrænsekodeksen er tilladt at 
genindføre midlertidig kontrol ved de indre 
grænser under ekstraordinære 
omstændigheder, og til, at mange 
medlemsstater med rette har gjort brug af 
denne mulighed, og at Kommissionen ikke 
har fundet det hensigtsmæssigt at indlede 
traktatbrudsprocedurer mod disse 
medlemsstater for overtrædelse af EU-
retten;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens 
årsberetninger for 2017, 2018 og 2019 om 
tilsyn med anvendelsen af EU-retten, 
herunder de landespecifikke beretninger; 
erkender, at disse årsberetninger, retten til 
at indgive andragender og det europæiske 
borgerinitiativ er værdifulde redskaber til 
at sætte EU-lovgiverne i stand til at opdage 
potentielle problemer; glæder sig over 
Kommissionens tilsagn om at lægge stor 
vægt på borgeres, virksomheders og andre 
interessenters bidrag til at afsløre brud på 
EU-retten; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at styrke den offentlige 
debat om sine årsberetninger;

1. glæder sig over Kommissionens 
årsberetninger for 2017, 2018 og 2019 om 
tilsyn med anvendelsen af EU-retten, 
herunder de landespecifikke beretninger; 
erkender, at disse årsberetninger, retten til 
at indgive andragender og det europæiske 
borgerinitiativ er værdifulde redskaber til 
at sætte EU-lovgiverne i stand til at opdage 
potentielle problemer; bemærker, at 
Kommissionens første årlige 
retsstatsrapport synes at være temmelig 
selektiv, dvs. at den ikke dækker alle de 
spørgsmål, der falder en ind, men snarere 
synes at være styret af, hvad der lige står 
på dagsordenen, så den dækker 
overtrædelser i Ungarn, men måske ikke i 
lige så stort omfang overtrædelser i andre 
medlemsstater; mener, at rapporten også 
kan tjene til at identificere potentielle 
problemer med anvendelsen af EU-retten 
i og gennem EU og dets institutioner, for 
så vidt som disse ikke er blevet afdækket 
af Den Europæiske Revisionsret, navnlig 
når EU selv erhverver yderligere 
kompetencer på områder, som tidligere 
var overladt til medlemsstaterne;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. noterer sig det betydelige antal 
andragender, hvori borgerne udtrykker 
bekymring over påståede krænkelser af 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne, og 
glæder sig over, at borgerne engagerer sig i 
udøvelsen af deres rettigheder; mener, at 
overvågning er afgørende for at identificere 
og forebygge risici for retsstatsprincippet 
og EU-borgernes rettigheder og friheder, 
inden de når til et punkt, hvor der er behov 
for en formel reaktion; glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens første 
årsrapport om retsstatsprincippet som et 
nyt præventivt værktøj og som led i den 
nye årlige europæiske 
retsstatsmekanisme; gentager sin støtte til 
oprettelsen af en EU-mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder, som skal 
reguleres af en interinstitutionel aftale;

2. noterer sig det betydelige antal 
andragender, hvori borgerne udtrykker 
bekymring over påståede krænkelser af 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne, og 
glæder sig over, at borgerne engagerer sig i 
udøvelsen af deres rettigheder; mener, at 
overvågning er afgørende for at identificere 
og forebygge risici for retsstatsprincippet 
og EU-borgernes rettigheder og friheder, 
inden de når til et punkt, hvor der er behov 
for en formel reaktion; 
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Ændringsforslag 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger Den Europæiske 
Unions Domstols (EU-Domstolens) 
afgørende rolle som den eneste 
institution, der har mandat til at træffe 
afgørelse om EU-rettens gyldighed og 
dermed sikre, at EU-institutionerne og 
medlemsstaterne fortolker og anvender 
den korrekt; minder om, at den 
præjudicielle procedure er en 
grundlæggende mekanisme i EU-retten, 
der bidrager til at præcisere, hvordan EU-
retten skal fortolkes og anvendes; 
tilskynder de nationale domstole til at 
forelægge spørgsmål for EU-Domstolen i 
tvivlstilfælde og derved forebygge 
traktatbrudssager;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at manglende 
håndhævelse ikke kun virker 
undergravende på det indre markeds 
effektivitet, men også har direkte 
konsekvenser for individuelle rettigheder 
og følgelig påvirker Unionens 
troværdighed og image; mener, at det høje 
antal traktatbrudsprocedurer viser, at det 
stadig er en alvorlig udfordring og en 
prioritet at sikre rettidig, korrekt og 
effektiv anvendelse af EU-retten i 
medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen 
til at levere flere oplysninger om de 
kriterier, der anvendes efter den nye 
metodiske tilgang, som blev taget i brug fra 
2017 med henblik på at fastlægge de 
alvorligste traktatbrudsprocedurer og 
klager i forbindelse med EU-retten; 
beklager, at det stadigt større antal 
procedurer har fået den tid, der i 
gennemsnit medgår til at undersøge 
potentielle brud på EU-lovgivningen, til at 
stige kontinuerligt siden 2017; opfordrer 
Kommissionen til at nedbringe den 
gennemsnitlige varighed af behandlingen 
af klager og traktatbrudsprocedurer; 
opfordrer Kommissionen til, såfremt det er 
relevant, kraftigt at nedbringe den tid, det 
tager at indbringe en medlemsstat for 
Domstolen i henhold til artikel 258 i TEUF 
og artikel 260 i TEUF;

8. understreger, at manglende 
håndhævelse virker undergravende på det 
indre markeds effektivitet; mener, at det 
høje antal traktatbrudsprocedurer viser, at 
det stadig er en alvorlig udfordring og en 
prioritet at sikre rettidig, korrekt og 
effektiv anvendelse af EU-retten i 
medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen 
til at levere flere oplysninger om de 
kriterier, der anvendes efter den nye 
metodiske tilgang, som blev taget i brug fra 
2017 med henblik på at fastlægge de 
alvorligste traktatbrudsprocedurer og 
klager i forbindelse med EU-retten; 
beklager, at det stadigt større antal 
procedurer har fået den tid, der i 
gennemsnit medgår til at undersøge 
potentielle brud på EU-lovgivningen, til at 
stige kontinuerligt siden 2017; opfordrer 
Kommissionen til at nedbringe den 
gennemsnitlige varighed af behandlingen 
af klager og traktatbrudsprocedurer; 
opfordrer Kommissionen til, såfremt det er 
relevant, kraftigt at nedbringe den tid, det 
tager at indbringe en medlemsstat for 
Domstolen i henhold til artikel 258 i TEUF 
og artikel 260 i TEUF;
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Ændringsforslag 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. anerkender det arbejde, som 
Kommissionen har udført, og dens respekt 
for nærhedsprincippet; fremhæver de 
nationale parlamenters, og hvor det er 
relevant, de regionale parlamenters 
afgørende rolle før lovgivningsprocessen 
ved at kontrollere forslag til EU-
lovgivning; bemærker, at de nuværende 
former for samarbejde med de nationale 
parlamenter kan forbedres; beklager den 
nuværende struktur i proceduren for 
kontrol med overholdelsen af 
nærhedsprincippet, som tvinger de 
nationale parlamenters EU-udvalg til at 
bruge alt for megen tid på tekniske og 
juridiske vurderinger, samtidig med at de 
skal overholde korte frister; foreslår en 
revision af disse mekanismer for at gøre 
dem mere funktionelle og effektive og for 
at gøre det muligt at udvikle en mere 
politisk tilgang til kontrol med 
overholdelsen af nærhedsprincippet i hele 
EU; foreslår, at Det Europæiske 
Regionsudvalg, der repræsenterer regionale 
og lokale myndigheder, inddrages 
yderligere i kontrollen med overholdelsen 
af nærhedsprincippet;

11. anerkender det arbejde, som 
Kommissionen har udført, og behovet for 
en striks anvendelse af nærhedsprincippet 
i alle EU-institutioner samt 
medlemsstaternes håndhævelse heraf over 
for EU-Domstolen; fremhæver de 
nationale parlamenters, og hvor det er 
relevant, de regionale parlamenters 
afgørende rolle før lovgivningsprocessen 
ved at kontrollere forslag til EU-
lovgivning; bemærker, at de nuværende 
former for samarbejde med de nationale 
parlamenter kan forbedres; beklager den 
nuværende struktur i proceduren for 
kontrol med overholdelsen af 
nærhedsprincippet, som tvinger de 
nationale parlamenters EU-udvalg til at 
bruge alt for megen tid på tekniske og 
juridiske vurderinger, samtidig med at de 
skal overholde korte frister; foreslår en 
revision af disse mekanismer for at gøre 
dem mere funktionelle og effektive og for 
at gøre det muligt at udvikle en mere 
politisk tilgang til kontrol med 
overholdelsen af nærhedsprincippet i hele 
EU; foreslår, at Det Europæiske 
Regionsudvalg, der repræsenterer regionale 
og lokale myndigheder, og 
medlemsstaterne inddrages yderligere i 
kontrollen med overholdelsen af 
nærhedsprincippet;
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Ændringsforslag 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er alvorligt bekymret over den 
manglende gennemførelse af 
hvidvaskdirektiverne (fjerde og femte 
hvidvaskdirektiv) i mange medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til snarest og på behørig vis at gennemføre 
disse direktiver; glæder sig over 
Kommissionens vedtagelse af meddelelsen 
med titlen "Mod en bedre gennemførelse af 
EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme", som – 
sammen med en række rapporter – kan 
støtte de europæiske og nationale 
myndigheder i bedre at tackle 
pengehvidvask, herunder risikoen for 
finansiering af terrorisme;

12. er alvorligt bekymret over den 
manglende gennemførelse af 
hvidvaskdirektiverne (fjerde og femte 
hvidvaskdirektiv) i mange medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til snarest og på behørig vis at gennemføre 
disse direktiver; glæder sig over 
Kommissionens vedtagelse af meddelelsen 
med titlen "Mod en bedre gennemførelse af 
EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme", som – 
sammen med en række rapporter – kan 
støtte de europæiske og nationale 
myndigheder i bedre at tackle hvidvask af 
penge foretaget af finansielle 
institutioner, andre multinationale 
virksomheder, ikke-statslige 
organisationer og fonde og stiftelser 
finansieret af tredjelande, herunder 
risikoen for finansiering af terrorisme;

Or. en


