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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet anser att situationen när det gäller rättsstaten, demokratin och de 
grundläggande rättigheterna har försämrats avsevärt i ett antal medlemsstater. 
Parlamentet påminner särskilt om vikten av att upprätthålla rättsstatsprincipen och om 
medlemsstaternas skyldighet att ombesörja effektivt rättsligt skydd, vilket är ett 
grundläggande värde för unionen i egenskap av rättsgemenskap.

2. Europaparlamentet vidhåller att unionens institutioner måste samarbeta lojalt med 
varandra i enlighet med artikel 13.2 i EU-fördraget, och därför bör alla bidra till 
försvaret av unionens värden enligt de förfaranden som fastställs i fördragen. 
Parlamentet önskar att detta arbete ska styras genom ett interinstitutionellt avtal och att 
befintliga mekanismer ska konsolideras, samtidigt som det görs detaljerade 
bedömningar av situationen i alla medlemsstater och förebyggande och korrigerande 
åtgärder fastställs.

3. Europaparlamentet anser att de tre institutionerna, för ett effektivt genomförande och i 
enlighet med artikel 295 i EUF-fördraget samt sin rätt att själva lägga upp sin 
verksamhet, bör inrätta ett gemensamt organ med ansvar för samordningen av 
samarbetet på detta område.

4. Europaparlamentet insisterar på att den årliga övervakningscykeln bör styras av 
principerna om insyn, opartiskhet och jämlikhet mellan medlemsstaterna, vara 
evidensbaserad och leda till effektiva och realistiska åtgärder. 

5. Europaparlamentet anser att institutionerna både när de utarbetar det interinstitutionella 
avtalet och när de sköter den årliga övervakningscykeln, i enlighet med artikel 11 i 
EU-fördraget, bör upprätthålla en öppen dialog med lämpliga berörda parter. Den årliga 
övervakningscykeln bör därför föreskriva obligatoriska samråd med organisationer i det 
civila samhället, och deras synpunkter och bidrag i den processen bör offentliggöras.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna i samband med den årliga 
övervakningscykeln bör ges möjlighet att framföra sina ståndpunkter fullt ut, utan att 
detta hindrar förfarandets effektivitet.

7. Europaparlamentet insisterar på att den årliga övervakningscykeln helt ska integreras 
med förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna1, genom att budgetöverföringar kopplas till 
resultaten av övervakningsprocessen, samtidigt som man skyddar de legitima intressena 
hos slutmottagarna och dem som drar nytta av EU-finansieringen.

1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, COM(2018)0324. 
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8. Europaparlamentet anser att den bedömning som görs inom ramen för den årliga 
övervakningscykeln bör ligga till grund för kommissionens beslut om huruvida ett 
systemrelaterat överträdelseförfarande ska inledas.

9. Europaparlamentet betonar att man, oberoende av den årliga cykeln, bör överväga att 
införa ett särskilt förfarande för brådskande fall av kränkningar av unionens värden, 
med tanke på vilka allvarliga konsekvenser som kan följa av brott mot 
rättsstatsprincipen och hur omfattande effekterna kan bli.

10. Europaparlamentet understryker dessutom att stora eftersläpningar vad gäller 
domstolarnas kapacitet att avge domslut, särskilt när det gäller rättsstatsrelaterade fall, 
visserligen kan leda till oåterkalleliga och allvarliga skador genom att orsaka en 
tillbakagång för rättsstatsprincipen, men att man ändå ytterligare bör överväga att stärka 
Europeiska unionens domstols potential och roll när det gäller att försvara 
rättsstatsprincipen. Parlamentet anser att ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda ett 
påskyndat förfarande i alla sådana fall, med systematisk tillämpning av interimistiska 
åtgärder.

11. Europaparlamentet framhåller att konferensen om Europas framtid erbjuder möjligheter 
till bättre förståelse av att unionens värden måste skyddas i detta sammanhang. Om 
fördragsändringar görs i framtiden bör därför effektiviteten i förfarandet enligt artikel 7 
ökas genom att man avskaffar kravet på enhällighet och förstärker 
sanktionsmekanismen.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanas 
att som ansvarigt utskott infoga följande rekommendationer i bilagan till det förslag till 
resolution som antas:


