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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg:

– til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at nationale retssystemers uafhængighed, kvalitet og effektivitet er 
afgørende for at opnå reel retfærdighed inden for civilret, handelsret og forvaltningsret 
for borgere og virksomheder; der henviser til, at EU's resultattavle for retlige 
anliggender indeholder betydelige data om disse parametre og udgør et 
sammenligningsværktøj;

B. der henviser til, at Unionen ifølge artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union 
anerkender de rettigheder, friheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), der tillægges samme juridiske 
værdi som traktaterne; der henviser til, at chartret i henhold til vejledning fra EU-
Domstolen kun anvendes af medlemsstaternes judicielle myndigheder i forbindelse med 
gennemførelse af europæisk lovgivning, men at det ikke desto mindre er vigtigt for 
udviklingen af en fælles retlig, retslig og retsstatslig kultur, at rettighederne som 
nedfældet i chartret altid tages i betragtning, også i civilsager og administrative sager,

1. mener, at EU-mekanismen for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder primært bør sigte mod at forebygge og imødegå enhver trussel mod 
Unionens værdier som nedfældet i artikel 2 i TEU, inden der opstår en klar risiko for 
krænkelse af disse værdier i en medlemsstat, og artikel 7 i TEU må bringes i anvendelse 
under overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er fastlagt i 
artikel 4 og 5 i TEU; minder om, at manglende tilslutning til EU's værdier kan have en 
skadelig indvirkning på selve det europæiske projekt, specielt hvad angår 
unionsborgernes grundlæggende rettigheder, da dette kan svække den gensidige tillid 
mellem medlemsstaterne; påpeger, at Unionen ikke har nogen juridisk bindende 
mekanisme til regelmæssigt at overvåge, at medlemsstaterne og Unionens institutioner 
overholder Unionens værdier; mener, at det primære formål med en sådan mekanisme 
bør være at forebygge og imødegå enhver tydelig risiko for et alvorligt brud på disse 
værdier; mener i denne henseende, at der i forbindelse med ethvert fremtidigt forslag 
om en interinstitutionel aftale om en unionspagt om demokrati, retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder bør være fokus på forebyggende og korrigerende elementer; 
fremhæver behovet for at sikre fuld objektivitet ved fastlæggelsen af 
evalueringsmetoder og -kriterier som en del af mekanismen for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; 

2. mener, at det er altafgørende, at den regelmæssige gennemgang i forbindelse med denne 
mekanisme baseres på den uløselige relation mellem demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder og omfatter alle aspekter, der er oplistet i artikel 7 i Europa-
Parlamentets udkast til interinstitutionel aftale om Den Europæiske Unions pagt om 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; opfordrer Kommissionen 
til i sin egenskab af traktaternes vogter at give sine årsberetninger om anvendelsen af 
chartret yderligere tyngde ved at etablere en overvågningsprocedure og dialog med 
medlemsstaterne inden for rammerne af den fremtidige mekanisme for demokrati, 
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retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder med henblik på at sikre, at nationale 
lovgivningsmæssige og retlige foranstaltninger og praksisser vedrørende civilret, 
forvaltningsret, handelsret og procesret bringes i tråd med bestemmelserne i chartret; 

3. understreger, at alle offentlige myndigheder i medlemsstaterne altid skal handle inden 
for lovens rammer og være underlagt kontrol af et uafhængigt og upartisk retsvæsen, og 
minder om, at retssikkerhedsprincippet er afgørende for tilliden til retssystemerne og 
retsstaten; understreger, at en effektiv retsbeskyttelse fra et uafhængigt og upartisk 
retsvæsen, retssikkerhed, adgang til domstolsprøvelse, forbud mod vilkårlighed i den 
offentlige forvaltning og lighed for loven er uundværlige elementer i retsstaten; 
fremhæver, at kravet om domstolenes uafhængighed er af afgørende betydning for den 
grundlæggende ret til effektiv retsbeskyttelse og en retfærdig rettergang og for at sikre 
beskyttelsen af alle rettigheder, såvel materielle som processuelle, der følger af EU-
retten; understreger, at retlig uafhængighed er en integrerende del af den retlige 
beslutningsproces og et krav, som følger af princippet om effektiv retsbeskyttelse som 
fastlagt i artikel 19 i TEU; gentager sin opfordring om at erstatte de eksisterende 
instrumenter til overvågning af sådanne forhold, der finder delvis anvendelse, f.eks. 
mekanismen for samarbejde og kontrol med Bulgarien og Rumænien, med en grundig 
og harmoniseret analyse, som finder anvendelse på alle medlemsstater; 

4. er bekymret over, at de seneste angreb på retsstatsprincippet hovedsageligt har bestået i 
forsøg på at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, hvilket sætter spørgsmålstegn ved 
selve det retlige, politiske og økonomiske grundlag for, hvorledes Den Europæiske 
Union fungerer; understreger, at enhver national domstol også er en europæisk domstol; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at bruge alle instrumenter, som den har til sin 
rådighed, imod ethvert forsøg fra nationale regeringers side på at bringe deres 
retsvæsens uafhængighed i fare, og til rettidigt at informere Europa-Parlamentet om 
enhver sådan situation; henviser til konklusionen i EU's resultattavle for retlige 
anliggender 2020, ifølge hvilken borgerne præcist opfatter indblanding fra myndigheder 
og politikere som den væsentligste årsag til deres respektive retssystemers manglende 
uafhængighed; forsvarer i denne sammenhæng, at princippet om magtens deling 
indebærer, at de personer, der undersøger og træffer beslutninger angående 
disciplinærsanktioner mod dommere, bør udpeges på en måde, der er uden politisk 
påvirkning, og at dommere, som er medlemmer af eksisterende nationale domstolsråd, 
bør foreslås, udvælges eller vælges af deres ligestillede; 

5. fremhæver vigtigheden af Sibiuerklæringen fra maj 2019, hvori de europæiske ledere 
enstemmigt forpligtede sig til fortsat at beskytte vores livsform, demokrati og 
retsstatsprincippet i Den Europæiske Union; opfordrer med henblik herpå 
Kommissionen, Det Europæiske Råd og Rådet til at prioritere indsatsen på dette 
område, specielt i kølvandet på covid-19-krisen, der førte til autokratiske og illiberale 
tendenser i flere medlemsstater; 

6. understreger, at det system af krav, der er nedfældet i forbindelse med 
retsstatsprincippet og baseret på princippet om demokrati, oprindeligt blev udarbejdet 
og inkorporeret i traktaterne for at forbedre EU-institutionernes demokratiske og 
effektive funktionsmåde og dermed give dem mulighed for at udføre deres opgaver 
inden for én institutionel ramme;
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7. understreger, at Den Europæiske Union bør udfylde sin rolle bestående i at undersøge 
sine institutioner for at se, om deres måde at fungere på er i overensstemmelse med de 
demokratiske principper og retsstatsprincippet;

8. fremhæver, at uddannelse af retsvæsenets aktører er af afgørende betydning for en 
korrekt gennemførelse og anvendelse af EU-retten og dermed for styrkelsen af en fælles 
europæisk retskultur, som hviler på princippet om gensidig tillid og på 
retsstatsprincippet; mener, at en sådan uddannelse skal finansieres tilstrækkeligt, og at 
den kommende europæiske uddannelsesstrategi for retsvæsenets aktører skal sætte 
yderligere fokus og ressourcer på adgang til domstolene, fremme af retsstatsprincippet 
og retsvæsenets uafhængighed og medtage uddannelse i færdigheder og ikkejuridiske 
emner, således at dommerne er bedre klædt på med hensyn til at modstå utilbørligt pres; 
understreger navnlig, at der er behov for at sikre tilstrækkelig finansiering af 
sektorprogrammerne for "retlige anliggender" og "rettigheder og værdier" i den 
kommende flerårige finansielle ramme, da disse programmer tager sigte på at fremme 
og sikre udviklingen af en fælles europæisk retskultur, retsstatsprincippet og EU's 
værdier; opfordrer Kommissionen til at udvikle fælles standarder for uddannelse af 
retsvæsenets aktører og fremme institutionelt samarbejde om uddannelse af 
retsvæsenets aktører i Unionen; opfordrer desuden Kommissionen til yderligere at 
styrke sine oplysningsaktiviteter vedrørende den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ved at fremme og finansiere uddannelsesmoduler for 
nationale dommere og retsvæsenets aktører med fokus på chatret; 

9. glæder sig over, at de europæiske netværk indtil dato har spillet en vigtig rolle ved at 
fremme udveksling af idéer og god praksis i Unionens retssystem; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at kortlægge yderligere foranstaltninger til støtte for 
disse netværk, f.eks. Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og 
Anklagere, så de kan fokusere på projekter til fremme af retsstatsprincippet, specielt i 
medlemsstater, der oplever problemer af denne art; 

10. fordømmer enhver form for tvang, chikane, pres, trusler og/eller fysisk eller verbal vold 
mod dommere og anklagere i særdeleshed i deres privatliv, i deres private hjem eller i 
deres familiemæssige miljø; mener, at dommere og advokater skal kunne udøve deres 
erhverv, uden at offentlige myndigheder eller offentlige embedsmænd sætter 
spørgsmålstegn ved deres legitimitet, færdigheder eller uafhængighed;

11. bemærker, at der fortsat er betydelige forskelle i niveauet for deltagelse i uddannelse 
mellem medlemsstaterne og mellem forskellige juridiske erhverv; opfordrer 
Kommissionen til at finde frem til årsagerne til disse forskelle og tage højde for dem i 
den kommende europæiske uddannelsesstrategi for retsvæsenets aktører samt til at 
vurdere, hvilken indvirkning disse forskelle har på uafhængigheden, kvaliteten og 
effektiviteten af medlemsstaternes retssystemer;

12. fremhæver det potentiale, som uddannelse af retsvæsenets aktører rummer med hensyn 
til at forbedre dialogen mellem de nationale domstole og Den Europæiske Unions 
Domstol, navnlig gennem anvendelse af præjudicielle afgørelser og interaktion mellem 
nærhedsprincippet og princippet om EU-rettens forrang, der er forankret i artikel 5 i 
TEU; minder om, at præjudicielle afgørelser afklarer, hvordan EU-retten skal anvendes; 
mener, at anvendelse af denne procedure giver mulighed for en ensartet fortolkning og 
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gennemførelse af EU-lovgivningen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
yderligere at fremme og lette dialogen mellem domstolene og retsvæsnets aktører ved at 
tilskynde til regelmæssig udveksling af oplysninger og bedste praksis for på denne 
måde at styrke og fremme et retligt EU-område baseret på demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder; understreger, at der er behov for et tættere samarbejde 
mellem organer med ansvar for forfatningsmæssigt tilsyn; opfordrer Kommissionen til 
at kortlægge foranstaltninger til fremme og støtte af projekter inden for rammerne af 
Konferencen af Europæiske Forfatningsdomstole; 

13. henviser til konklusionen i EU's resultattavle for retlige anliggender 2020, ifølge 
hvilken der stadig er betydelige forskelle blandt medlemsstater hvad angår antallet af 
verserende retssager, og at opbygningen af pukler er øget i visse medlemsstater; 
bemærker, at beskyttelsen af retsstatsprincippet afhænger af retssystemets effektivitet, 
og at der ikke bør være en Union i to hastigheder for så vidt angår sikring af 
retfærdighed;

14. peger på den komplementaritet, der bør være til stede mellem EU's resultattavle for 
retlige anliggender, som muliggør en sammenlignende oversigt mellem 
medlemsstaternes retssystemer, og den årlige overvågningsrapport om EU's værdier 
som en tilbundsgående kvalitativ kortlægning af den konkrete situation i hver enkelt 
medlemsstat; 

15. noterer sig konklusionen i EU's resultattavle for retlige anliggender 2020, ifølge hvilken 
ikke alle medlemsstater tilbyder uddannelse i IKT-færdigheder med det formål at 
tilpasse sig digitaliseringen og lette adgangen til domstolsprøvelse gennem nye 
teknologier, samt at give dommere mulighed for at udvikle færdigheder, såsom 
domstolsforvaltning og retsetik, og at andelen af dommere, der modtager en sådan 
undervisning, er lav i de fleste lande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 
lægge vægt på IKT-uddannelser i den kommende europæiske uddannelsesstrategi for 
retsvæsenets aktører; opfordrer endvidere Kommissionen til at fremme hurtigere 
digitalisering på alle niveauer af medlemsstaternes retssystemer, anvendelsen af kunstig 
intelligens som et middel til at forbedre adgangen til domstolene og til at støtte 
standardisering og forenkling af IKT-redskaber; opfordrer Kommissionen til at vurdere 
IKT-redskaber og andre midler, som medlemsstaterne har stillet til rådighed for 
dommere og borgere med henblik på hurtigere sagsbehandling og for at lette adgangen 
til domstolene, herunder muligheden for at følge retssager online, navnlig for borgere 
med handicap eller borgere, der tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale mindretal og 
migranter; henviser endvidere til konklusionen i EU's resultattavle for retlige 
anliggender 2020 om, at landsdækkende indsamling af data på tværs af alle retsområder 
stadig ikke er mulig i alle medlemsstater, og minder om, at det at have adgang til data er 
et værdifuldt og nødvendigt vurderingsværktøj; 

16. opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på iværksættelsen i 
medlemsstaterne af tilstrækkeligt finansierede retshjælpsordninger, på kvaliteten og 
prisoverkommeligheden af den retshjælp, der ydes, samt på retssagernes længde og 
gennemsigtighed og til at vurdere eventuelle hindringer, der i øjeblikket forhindrer 
borgere uden ressourcer i at få effektiv adgang til domstolene; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til at se nærmere på mulighederne for at få tilbagebetalt gebyrerne for 
retshjælp, da de også kan virke afskrækkende i forbindelse med adgangen til 



AD\1213797DA.docx 7/9 PE652.513v03-00

DA

domstolene; henviser til konklusionen i EU's resultattavle for retlige anliggender 2020 
om, at retshjælp er blevet mindre tilgængelig i visse medlemsstater i årenes løb; 
understreger, at tilgængeligheden af retshjælp og størrelsen på retsafgifter kan have en 
stor indflydelse på adgangen til retsvæsenet samt en afskrækkende effekt på økonomisk 
dårligt stillede borgere; 

17. bemærker, at artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
anerkender retten til en god EU-forvaltning; bemærker, at borgerne i takt med 
udviklingen af Unionens kompetencer i stigende grad kommer i berøring med Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer, uden at deres proceduremæssige 
rettigheder altid er tilstrækkeligt beskyttet; bemærker, at de eksisterende regler og 
principper om god forvaltningsskik er spredt over en bred vifte af kilder; understreger, 
at det i en Union under retsstatsprincippet er nødvendigt at sikre, at de 
proceduremæssige rettigheder og forpligtelser altid er tilstrækkeligt defineret, udviklet 
og overholdt; minder om sin beslutning af 15. januar 2013 og af 9. juni 2016 om en 
åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning; mener, at Unionen bør være et forbillede 
og indføre en forvaltningsproceslov, og opfordrer i denne henseende endnu engang 
Kommissionen til at fremsættet forslag til forordning om en forvaltningslov for Den 
Europæiske Union; 

18. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan kollektive søgsmålsprocedurer 
anvendes i medlemsstaterne, og bidrage til at forbedre effektiviteten og 
tilgængeligheden af deres retssystemer, navnlig med hensyn til procedurernes 
effektivitet og omkostninger;

19. fordømmer alle tilfælde, hvor retshandlinger kan misbruges mod de værdier og 
rettigheder, som ethvert retssystem skal beskytte; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at notere sig alle sager, hvor medlemslande bruger sagsanlæg og de 
dermed forbundne økonomiske omkostninger for sagsøgte til formål, som er i strid med 
retsstatsprincipkulturen, f.eks. eksistensen af frie og flere medier og uafhængige 
akademikere, forskere, fagforeningsmedlemmer, menneskerettighedsforkæmpere og 
civilsamfundsorganisationer; opfordrer endvidere Kommissionen til i overensstemmelse 
med de beføjelser, den er tillagt af traktaterne, at træffe alle nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at sætte en stopper for sådanne praksisser og sikre, at de personer, som 
tillader sådanne praksisser, stilles til ansvar; 

20. understreger, at whistleblowere spiller en vigtig rolle med hensyn til at beskytte 
retsstatsprincippet i Unionen og medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til nøje at 
overvåge gennemførelsen og anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-retten1;

21. finder, at det er nødvendigt at gøre noget ved den vedvarende kønsskævhed og fremme 
mangfoldighed, herunder etnisk og kulturel mangfoldighed, i sammensætningen og 
opbygningen af medlemsstaternes retssystemer for at styrke deres kvalitet, upartiskhed, 
effektivitet og uafhængighed; henviser til konklusionen i EU's resultattavle for retlige 
anliggender 2020, ifølge hvilken kvinder stadig udgør mindre end halvtreds procent af 
alle højesteretsdommere i de fleste medlemsstater. 

1 EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17.
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