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Ændringsforslag 1
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

- 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,

Or. en

Ændringsforslag 2
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

- der henviser til, at Unionen ifølge 
artikel 6 i traktaten om Den Europæiske 
Union anerkender de rettigheder, friheder 
og principper, der findes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret), 
som har 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 kultur med fælles 
retlige, retslige og retsstatslige værdier, at 
rettighederne som nedfældet i chartret 
altid tages i betragtning, også i civilsager 
og administrative sager,



PE655.686v01-00 4/51 AM\1210302DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 3
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse; 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 (DRG) bør være fokus på 
forebyggende og korrigerende elementer;

Or. en

Ændringsforslag 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der 
opstår en klar risiko i en medlemsstat, og 
artikel 7 i TEU må bringes i anvendelse;

1. forkaster forslaget om oprettelse af 
en EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder; mener dog i tilfælde af en 
sådan oprettelse, at EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder ikke bør 
foregribe eller have til formål at forhindre 
tankeforbrydelser eller hvad der opfattes 
som trusler mod de deklaratoriske EU-
værdier i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), men kun 
bringes i anvendelse, såfremt en 
krænkelse af en sådan værdi, som også er 
nedfældet i alle medlemsstaters 
forfatninger, efter en 
sandsynlighedsafvejning er blevet 
konstateret af Kommissionen, som skal 
indgive en begrundet udtalelse, før der 
træffes eventuelle foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 5
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko for krænkelse af disse 
værdier i en medlemsstat, og artikel 7 i 
TEU må bringes i anvendelse; 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, og derved svække den 



PE655.686v01-00 6/51 AM\1210302DA.docx

DA

gensidige tillid mellem medlemsstaterne;

Or. ro

Ændringsforslag 6
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse; finder, at 
overvågningen af medlemsstaternes 
overholdelse af retsstatsprincippet og 
offentliggørelsen af henstillinger i dette 
øjemed skal baseres på arbejde, der 
udføres i et panel af kvalificerede, 
uafhængige og uvildige sagkyndige;

Or. fr

Ændringsforslag 7
József Szájer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der 

1. mener, at EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder primært bør 
sigte mod at forebygge enhver trussel mod 
Unionens værdier som nedfældet i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) ligeligt i alle medlemsstater og 
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opstår en klar risiko i en medlemsstat, og 
artikel 7 i TEU må bringes i anvendelse;

også i EU-institutionerne, uden at det 
berører artikel 5 i TEU og under 
overholdelse af artikel 4 i TEU og af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 8
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der 
opstår en klar risiko i en medlemsstat, og 
artikel 7 i TEU må bringes i anvendelse;

1. mener, at EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder primært bør 
sigte mod at forebygge enhver trussel mod 
Unionens værdier som nedfældet i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU), uden at det berører artikel 5 i TEU 
og under overholdelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 9
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, eller i en 



PE655.686v01-00 8/51 AM\1210302DA.docx

DA

i TEU må bringes i anvendelse; del heraf, og artikel 7 i TEU må bringes i 
anvendelse;

Or. es

Ændringsforslag 10
Emil Radev

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

1. mener, at EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder primært bør 
sigte mod at planlægge foranstaltninger til 
forebyggelse og imødegåelse af enhver 
trussel mod Unionens værdier som 
nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

Or. bg

Ændringsforslag 11
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), inden der opstår 
en klar risiko i en medlemsstat, og artikel 7 
i TEU må bringes i anvendelse;

1. mener, at EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder primært bør 
sigte mod at forebygge og imødegå enhver 
trussel mod en hvilken som helst af 
Unionens værdier som nedfældet i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU), inden der opstår en klar risiko i en 
medlemsstat, og artikel 7 i TEU må bringes 
i anvendelse;
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Or. fr

Ændringsforslag 12
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver endnu en gang, at EU 
stadig har behov for mere effektive retlige 
instrumenter til at forebygge og imødegå 
trusler mod og overtrædelser af de fælles 
værdier, principper og rettigheder, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; minder i 
denne forbindelse om, at Europa-
Parlamentet allerede har indgivet et 
omfattende forslag med henblik på 
etablering af en objektiv, upartisk, 
evidensbaseret og 
ikkeforskelsbehandlende EU-mekanisme 
for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 13
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen som 
traktaternes vogter til at give sin årlige 
rapportering om anvendelsen af chartret 
yderligere tyngde ved at etablere en 
overvågningsprocedure og dialog med 
medlemsstaterne inden for rammerne af 
den fremtidige mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
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rettigheder med henblik på at sikre, at 
nationale lovgivningsmæssige og 
judicielle foranstaltninger og praksisser 
vedrørende civilret, forvaltningsret, 
handelsret og procesret bringes i tråd med 
bestemmelserne i chartret;

Or. en

Ændringsforslag 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. finder, at foreninger, 
fagforeninger, 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
nationale menneskerettighedsinstitutioner 
bør udgøre en integrerende del af 
processen med overvågning af 
overholdelsen af retsstatsprincippet og 
offentliggørelse af henstillinger ved 
panelet af uafhængige sagkyndige;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver, at det er nødvendigt at 
sikre fuld objektivitet ved fastlæggelsen af 
evalueringsmetrik og -kriterier som led i 
mekanismen for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder for at hindre, at der indføres 
dobbeltstandarder, og at kontrollen 
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koncentreres på bestemte medlemsstater 
af rent politiske grunde;

Or. pl

Ændringsforslag 16
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at begrebet 
retsstatsprincippet bl.a. omfatter 
principper som legalitet, retssikkerhed, 
forbud mod vilkårlighed i den offentlige 
forvaltning, effektiv retsbeskyttelse ved 
uafhængige og upartiske domstole og 
domstolskontrol, magtens tredeling og 
lighed for loven;

Or. en

Ændringsforslag 17
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. glæder sig over Kommissionens 
tiltag til oprettelse af et horisontalt 
overvågningssystem – i form af en 
løbende gennemgang af 
retsstatsforholdene – med henblik på at 
føre tilsyn med, at retsstatsprincippet 
respekteres på EU-niveau, men opfordrer 
Kommissionen til at videreudvikle et 
sådant forslag inden for rammerne af 
artikel 295 TEUF, som Europa-
Parlamentet har anmodet om gentagne 
gange; mener, at et sådant arrangement 
vil sikre en bedre samordning mellem EU-
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institutionerne og samtidig angive klare 
regler for så vidt angår interinstitutionelt 
samarbejde og interinstitutionelle opgaver 
og ansvarsområder;

Or. en

Ændringsforslag 18
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at EU-mekanismen 
for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 4 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør baseres på respekten 
for medlemsstaternes nationale identiteter 
og grundlæggende politiske, 
forfatningsmæssige og retslige strukturer;

Or. pl

Ændringsforslag 19
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. 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, 
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retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 20
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. opfordrer Kommissionen til at 
genoverveje sin evaluering af oprettelsen 
af et repræsentativt panel af uafhængige 
eksperter, som skal understøtte 
udarbejdelsen af årsrapporten om 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder, som et middel 
til at styrke den regelmæssige 
gennemgangs faktiske og oplevede 
objektivitet og uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 21
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at retlig uafhængighed er 
en integrerende del af den retlige 
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anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

beslutningsproces og et krav, som er en 
følge af princippet om effektiv 
retsbeskyttelse som anført i artikel 19 i 
TEU; understreger, at enhver national 
domstol også er en europæisk domstol, når 
den anvender EU-retten; er bekymret over, 
at de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare; 
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 
om, at borgere præcist opfatter 
indblanding fra myndigheder og 
politikere som den væsentligste årsag til 
deres respektive retssystemers manglende 
uafhængighed; forfægter 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;

Or. en

Ændringsforslag 22
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for retsstaten; fremhæver, 
at kravet om domstolenes uafhængighed er 

2. understreger, at alle offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne altid skal 
handle inden for lovens rammer og 
samtidig overholde de værdier, der 
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af afgørende betydning for den 
grundlæggende ret til effektiv 
retsbeskyttelse og en retfærdig rettergang 
og for at sikre beskyttelsen af alle 
rettigheder, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

udspringer af grundlæggende rettigheder 
i et demokrati, og være underlagt kontrol 
af et uafhængigt og upartisk retsvæsen, 
hvilket er en uundværlig hovedhjørnesten 
for 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 enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, og at den 
har ansvaret for både at anvende EU-
retten og at indlede proceduren for 
præjudiciel forelæggelse i henhold til 
artikel 267 i TEUF med henblik på at 
sikre sammenhæng og ensartethed, når 
den anvender EU-retten; er bekymret over, 
at de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare og 
sætte spørgsmålstegn ved selve det retlige, 
politiske og økonomiske grundlag for, 
hvorledes Den Europæiske Union 
fungerer;

Or. ro

Ændringsforslag 23
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
gentager sin opfordring om at erstatte de 
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også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

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; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

Or. en

Ændringsforslag 24
Christian Sagartz

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for retsstaten; fremhæver, 
at kravet om domstolenes og advokaternes 
uafhængighed er af afgørende betydning 
for den grundlæggende ret til effektiv 
retsbeskyttelse og en retfærdig rettergang 
og for at sikre beskyttelsen af alle 
rettigheder, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare; 
understreger, at alle borgere har ret til at 
blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret 
af en uafhængig advokat i henhold til 
artikel 47 i chartret om grundlæggende 
rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 25
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten;

Or. pl

Ændringsforslag 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
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anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

anvender EU-retten;

Or. fr

Ændringsforslag 27
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten, og at dens afgørelser 
derfor skal respekteres og sikres af alle 
andre nationale og europæiske domstole; 
er bekymret over, at de seneste angreb på 
retsstatsprincippet hovedsageligt har 
bestået i forsøg på at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare;

Or. es

Ændringsforslag 28
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 2. understreger, at et uafhængigt og 
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upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

upartisk retsvæsen, retssikkerhed, adgang 
til retlig prøvelse sammen med 
ikkeforskelsbehandling og lighed for 
loven er en uundværlig hovedhjørnested 
for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; forsøger at undgå 
mulige angreb på retsstatsprincippet, for 
eksempel de angreb, der har bestået i 
forsøg på at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare;

Or. en

Ændringsforslag 29
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen, herunder et restvæsen, 
der er uafhængigt af og upartisk i 
forbindelse med eurofile og 
integrationistiske interesser, er en 
uundværlig hovedhjørnesten for 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, der garanteres af EU-
lovgivningen; understreger, at enhver 
national domstol bør beskytte nationale 
forfatninger mod fortolkninger af EU-
retten, der går ud over grænserne for 
fortolkning;

Or. en
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Ændringsforslag 30
József Szájer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen er en uundværlig 
hovedhjørnesten for 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, der følger af EU-retten; 
understreger, at enhver national domstol 
også er en europæisk domstol, når den 
anvender EU-retten; er bekymret over, at 
de seneste angreb på retsstatsprincippet 
hovedsageligt har bestået i forsøg på at 
bringe retsvæsenets uafhængighed i fare;

2. understreger, at et uafhængigt og 
upartisk retsvæsen, retssikkerhed, adgang 
til retlig prøvelse sammen med 
ikkeforskelsbehandling og lighed for 
loven er en uundværlig hovedhjørnested 
for 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, der følger af EU-retten; 
forsøger at undgå mulige angreb på 
retsstatsprincippet, særligt angreb, der har 
bestået i forsøg på at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare;

Or. en

Ændringsforslag 31
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. fremhæver vigtigheden af 
Sibiuerklæringen fra maj 2019, hvori de 
europæiske ledere enstemmigt forpligtede 
sig til at fortsætte med at beskytte vores 
livsform, demokrati og retsstatsprincippet 
i Den Europæiske Union; opfordrer med 
sigte 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 
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medlemsstater;

Or. ro

Ændringsforslag 32
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at overordnede organers 
retsafgørelser hverken bør modsiges eller 
betvivles af lavere retsinstanser i andre 
medlemsstater; understreger, at med 
henblik på et bedre retligt samarbejde og 
øget retlig effektivitet bør de øverste 
nationale retsinstansers suverænitet og 
uafhængighed respekteres, da de er de 
største garanter for at opretholde 
retsstaten i det pågældende land;

Or. es

Ændringsforslag 33
József Szájer

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. 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; 

Or. en
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Ændringsforslag 34
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. minder om, at 
retssikkerhedsprincippet er afgørende for 
tilliden til retssystemerne og 
retsstatsprincippet, og at det også er 
afgørende for, at produktive 
forretningsordninger kan generere 
udvikling og økonomisk vækst;

Or. en

Ændringsforslag 35
József Szájer

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. 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;

Or. en

Ændringsforslag 36
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. fremhæver, at uddannelse af 3. fremhæver, at uddannelse af 
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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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet, retsvæsenets 
uafhængighed og grundlæggende 
rettigheder og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres; 
opfordrer desuden Kommissionen til 
yderligere at styrke sine 
opmærksomhedsskabende aktiviteter 
vedrørende den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
ved at fremme og finansiere 
uddannelsesmoduler med fokus på chatret 
til nationale dommere og retsvæsenets 
aktører; 

Or. en

Ændringsforslag 37
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
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færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres; 
henviser til konklusionen i EU's 
resultattavle for retlige anliggender 2020 
om, at ikke alle medlemsstater tilbyder 
uddannelse i IT-færdigheder, 
domstolsforvaltning og retsetik, samt til, 
at andelen af dommere, der modtager 
undervisning, er lav i de fleste lande;

Or. en

Ændringsforslag 38
Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og 
retsvæsenets uafhængighed og omfatte 
uddannelse i færdigheder og ikkejuridiske 
emner, således at dommerne er bedre 
klædt på med hensyn til at modstå 
utilbørligt pres;

3. fremhæver, at uddannelse af 
retsvæsenets aktører er af afgørende 
betydning for en korrekt gennemførelse og 
anvendelse af EU-retten, og at en sådan 
uddannelse både skal omfatte 
undervisning i de korrekte regler for 
fortolkning af traktaterne og i 
ansvarsområderne for traktatbaserede 
internationale domstole i henhold til 
Wienerkonventionen om traktatretten fra 
1969 og udbydes af institutioner uden for 
EU af juridiske specialister, som ikke har 
personlige, professionelle eller 
økonomiske interesser i udvidelse, 
hverken hvad angår Den Europæiske 
Unions kompetencer eller hævdelse af 
EU-medlemsstaternes suveræne 
rettigheder, hvor disse uomtvisteligt er 
blevet afgivet til EU med tydelige og 
præcise ord i EU-traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 39
Emil Radev
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt 
pres; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at udvikle fælles 
standarder for uddannelse af retsvæsenets 
aktører og fremme institutionelt 
samarbejde om uddannelse af 
retsvæsenets aktører i EU;

Or. bg

Ændringsforslag 40
Stéphane Séjourné

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 

3. 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 



PE655.686v01-00 26/51 AM\1210302DA.docx

DA

fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

for retsvæsenets aktører skal sætte 
yderligere fokus og ressourcer på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

Or. en

Ændringsforslag 41
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet, retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte IKT-uddannelse 
med henblik på at foretage tilpasning til 
digitaliseringen og lette adgangen til 
retsvæsenet via nye teknologier samt 
muliggøre, at dommerne udvikler deres 
færdigheder;

Or. en

Ændringsforslag 42
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
færdigheder og ikkejuridiske emner, 
således at dommerne er bedre klædt på 
med hensyn til at modstå utilbørligt pres;

3. 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 den kommende europæiske 
uddannelsesstrategi for retsvæsenets 
aktører skal fokusere yderligere på at 
fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets 
uafhængighed og omfatte uddannelse i 
samfundsfaglige emner, således at 
dommerne er bedre klædt på med hensyn 
til at modstå utilbørligt pres;

Or. fr

Ændringsforslag 43
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger nødvendigheden af 
tilstrækkelig finansiering både af 
yderligere uddannelse af retsvæsenets 
aktører, og for at sikre, at retsvæsenet 
fungerer godt i det daglige, herunder for 
at sikre respekten for demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer derfor kraftigt 
medlemsstaterne til at øge de nationale 
budgetter til retsstatsområdet, når disse 
ikke rækker til, at retsvæsenet kan 
fungere godt, herunder for at sikre 
værdige fængselsforhold, afhjælpe 
problemet med overfyldte fængsler og 
tilvejebringe egnede alternativer til 
fængsling;

Or. fr
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Ændringsforslag 44
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. glæder sig over, at de europæiske 
netværk indtil dato har spillet en vigtig 
rolle ved at fremme udveksling af idéer og 
god praksis i EU's 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;

Or. ro

Ændringsforslag 45
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. 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 retsembedsmænd og 
advokater skal kunne udøve deres 
erhverv, uden at offentlige myndigheder 
eller offentlige embedsmænd sætter 
spørgsmålstegn ved deres legitimitet, 
færdigheder eller uafhængighed;

Or. es
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Ændringsforslag 46
Emil Radev

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger vigtigheden af at 
fremme viden om EU-retten og de 
nationale retssystemer, øge forståelsen, 
tilliden og samarbejdet mellem dommere 
og offentlige anklagere i medlemsstaterne 
samt styrke offentlighedens tillid til 
retsvæsenets aktører;

Or. bg

Ændringsforslag 47
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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;

4. 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; understreger, at der er behov 
for et tættere samarbejde mellem organer 
med ansvar for forfatningsmæssigt tilsyn; 
opfordrer Kommissionen til at kortlægge 
støtteforanstaltninger til fremme og 
styrkelse af projekter inden for rammerne 
af Konferencen af Europæiske 
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Forfatningsdomstole;

Or. ro

Ændringsforslag 48
Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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;

4. bemærker, at der fortsat er 
betydelige forskelle i niveauet for 
deltagelse i uddannelse mellem 
medlemsstaterne og mellem forskellige 
juridiske erhverv, og opfordrer til at sikre, 
at medlemsstaternes retstraditioner 
respekteres, og at EU-retten ikke 
underminerer denne rige pluralistiske 
tradition mere end absolut nødvendigt for 
at sikre en fælles fortolkning af EU-
reglerne inden for de områder, hvor EU-
lovgivningen ikke giver medlemsstaterne 
nogen skønsmargen i forbindelse med 
anvendelsen af de fælles regler, de har 
accepteret;

Or. en

Ændringsforslag 49
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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kommende europæiske uddannelsesstrategi 
for retsvæsenets aktører samt til at vurdere, 
hvilken indvirkning disse forskelle har på 
uafhængigheden, kvaliteten og 
effektiviteten af medlemsstaternes 
retssystemer;

Or. fr

Ændringsforslag 50
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til yderligere at fremme 
og facilitere dialogen mellem domstole og 
retsvæsnets aktører ved at tilskynde til 
regelmæssig udveksling af oplysninger og 
bedste praksis for på denne måde at styrke 
og fremme EU's retlige område baseret på 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed får tildelt 
tilstrækkelige ressourcer til at kunne 
fungere effektivt;

Or. en

Ændringsforslag 51
Jorge Buxadé Villalba
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang; 
mener, at de præjudicielle sager bør 
afgøres så hurtigt som muligt for at 
undgå, at parterne kommer i situationer, 
hvor de ikke kan forsvare sig, og at det 
med sigte herpå bør prioriteres at 
inddrage advokater og embedsmænd fra 
det land, hvis domstol har forelagt 
spørgsmålet, for at spare tid i forbindelse 
med oversættelse og fortolkning af 
dokumenter, beviser, erklæringer osv.;

Or. es

Ændringsforslag 52
Emil Radev

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang; 
understreger, at en forbedring af 
europæiske dommeres og offentlige 
anklageres kvalifikationer og viden med 
hensyn til at afdække og løse deres 
udfordringer i forbindelse med 
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anvendelsen af retsstatsprincippet vil 
bidrage til at sikre en ensartet anvendelse 
af egnede mekanismer, som kan hindre 
krænkelse af dette princip;

Or. bg

Ændringsforslag 53
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

5. minder om, at præjudicielle 
afgørelser afklarer, hvordan EU-retten 
skal anvendes; mener, at anvendelse af 
denne procedure giver mulighed for en 
ensartet fortolkning og gennemførelse af 
EU-lovgivningen; 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 
forelæggelser og interaktion mellem 
nærhedsprincippet og princippet om EU-
rettens forrang;

Or. en

Ændringsforslag 54
Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 

5. fremhæver det potentiale, som 
uddannelse af retsvæsenets aktører i 
generelt accepterede internationale og 
ikke udelukkende EU-centrerede metoder 
til traktatfortolkning rummer med hensyn 
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anvendelse af præjudicielle forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

til at forbedre dialogen mellem de 
nationale domstole og Den Europæiske 
Unions Domstol, navnlig gennem 
anvendelse af præjudicielle forelæggelser 
og interaktion mellem princippet om 
kompetencetildeling, nærhedsprincippet og 
princippet om EU-rettens forrang inden for 
dens eget uomtvistede kompetenceområde;

Or. en

Ændringsforslag 55
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. 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 forelæggelser 
og interaktion mellem nærhedsprincippet 
og princippet om EU-rettens forrang;

5. 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 for at forbedre 
praksis med præjudicielle forelæggelser;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. henviser til konklusionen i EU's 
resultattavle for retlige anliggender 2020 
om, at 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 
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af retsstatsprincippet afhænger af 
retssystemets effektivitet, og at der ikke 
bør være en Union i to hastigheder, når 
der er tale om sikring af, at 
retfærdigheden sker fyldest;

Or. en

Ændringsforslag 57
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at der ikke findes 
nogen større ekspert på en medlemsstats 
retsregler end den øverste retsinstans i 
dennes retssystem; påpeger, at Den 
Europæiske Unions Domstol ikke bør 
blande sig i anliggender, der hører under 
en rent national kompetence;

Or. es

Ændringsforslag 58
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 59
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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

6. peger på den komplementaritet, der 
bør være til stede mellem EU's resultattavle 
for retlige anliggender, som muliggør en 
sammenlignende oversigt mellem 
medlemsstaterne, og den årlige 
overvågningsrapport om EU's værdier som 
en tilbundsgående kvalitativ kortlægning af 
den konkrete situation i hver enkelt 
medlemsstat; foreslår, endnu en gang, at 
EU's resultattavle for retlige anliggender 
inkorporeres i den årsrapport, der 
udarbejdes inden for EU-mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 60
Emil Radev

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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

6. peger på den komplementaritet, der 
bør være til stede mellem EU's resultattavle 
for retlige anliggender, som muliggør en 
sammenlignende oversigt mellem 
medlemsstaterne, og den årlige 
overvågningsrapport om EU's værdier som 
en tilbundsgående kvalitativ kortlægning af 
den konkrete situation i hver enkelt 
medlemsstat; opfordrer til objektiv 
anvendelse og udlægning af EU's 
resultattavle for retlige anliggender uden 
nogen forskelsbehandling af visse lande i 
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konklusionerne i den årlige 
overvågningsrapport;

Or. bg

Ændringsforslag 61
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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

6. peger på den komplementaritet, der 
bør være til stede mellem EU's resultattavle 
for retlige anliggender, som muliggør en 
sammenlignende oversigt mellem 
medlemsstaterne, og den årlige 
overvågningsrapport om EU's værdier som 
en tilbundsgående kvalitativ kortlægning af 
den konkrete situation i hver enkelt 
medlemsstat, og opfordrer Kommissionen 
til igen af fremlægge rapporter om 
korruptionsbekæmpelse, der blev indstillet 
i 2016, som et yderligere, nyttigt 
evalueringsværktøj;

Or. en

Ændringsforslag 62
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

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

6. 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 
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medlemsstat; hver enkelt medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 63
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at overveje at knytte 
EU-mekanismen for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder til den foreslåede lovgivning 
om beskyttelse af Unionens budget i 
tilfælde af generelle mangler hvad angår 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne for 
på denne måde at styrke synergien mellem 
de forskellige EU-instrumenter, som har 
til formål at beskytte og fremme 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 64
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på 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 
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i denne sammenhæng 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 dertil er 
et værdifuldt og nødvendigt 
vurderingsværktøj;

Or. en

Ændringsforslag 65
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter, med særligt fokus 
på uledsagede mindreårige; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge korrekt 
anvendelse af direktiv (EU) 2016/800 om 
retssikkerhedsgarantier for børn, der er 
mistænkte eller tiltalte i straffesager;

Or. en

Ændringsforslag 66
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 

7. opfordrer Kommissionen til at 
fremme en hurtigere digitalisering på alle 
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som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

niveauer af medlemsstaternes retspleje, til 
at benytte kunstig intelligens som et 
middel til at sikre adgang til retssystemet 
og til at vurdere IKT-redskaber og andre 
midler, som medlemsstaterne har stillet til 
rådighed for borgerne med henblik på at 
lette adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

Or. ro

Ændringsforslag 67
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for dommere og borgerne med henblik på 
hurtigere sagsbehandling og på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

Or. en

Ændringsforslag 68
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
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adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper;

Or. fr

Ændringsforslag 69
Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal;

Or. en

Ændringsforslag 70
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere IKT-redskaber og andre midler, 
som medlemsstaterne har stillet til rådighed 
for borgerne med henblik på at lette 
adgangen til domstolene, navnlig for 
borgere med handicap eller borgere, der 
tilhører sårbare grupper, f.eks. nationale 
mindretal og migranter;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, standardisere og forenkle IKT-
redskaber og andre midler, som 
medlemsstaterne har stillet til rådighed for 
borgerne med henblik på at lette adgangen 
til domstolene, navnlig for borgere med 
handicap eller borgere, der tilhører sårbare 
grupper, f.eks. nationale mindretal og 
migranter;

Or. es
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Ændringsforslag 71
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at der er behov for at 
sikre, at EU-instrumenterne til sikring af 
retsstatsprincippet er sammenhængende 
og komplementære, nemlig EU's rapport 
om retsstatsprincippet, resultattavlen for 
retlige anliggender, der danner basis for 
både EU's rapport om retsstatsprincippet 
og de landespecifikke henstillinger i det 
europæiske semester, procedurerne i 
henhold til artikel 7 i TEU, 
traktatbrudssøgsmål og FFR's fremtidige 
sammenkædning med retsstatsprincippet;

Or. ro

Ændringsforslag 72
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. mener, at mekanismen for 
samarbejde og kontrol med Rumænien og 
Bulgarien bør revideres på baggrund af 
de seneste reformer af retsvæsenet i disse 
to medlemsstater;

Or. ro

Ændringsforslag 73
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
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Punkt 7 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7c. understreger, at der er behov for at 
erstatte mekanismen for samarbejde og 
kontrol med Rumænien og Bulgarien med 
EU's rapport om retsstatsprincippet for at 
sikre lighed mellem alle EU-
medlemsstater; mener, at 
anvendelsesområdet og 
vurderingsmetoderne for mekanismen for 
samarbejde og kontrol og mekanismen for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder er nogenlunde 
ens og derfor fører til forskelle hvad 
angår medlemsstaternes ansvar;

Or. ro

Ændringsforslag 74
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. opfordrer Kommissionen til at være 
særligt opmærksom på iværksættelsen i 
medlemsstaterne af tilstrækkeligt 
finansierede retshjælpsordninger og på 
kvaliteten af den retshjælp, der ydes, samt 
til at vurdere eventuelle hindringer, der i 
øjeblikket forhindrer borgere uden 
ressourcer i at få effektiv adgang til 
domstolene;

8. opfordrer Kommissionen til at være 
særligt opmærksom på iværksættelsen i 
medlemsstaterne af tilstrækkeligt 
finansierede retshjælpsordninger og på 
kvaliteten af den retshjælp, der ydes, samt 
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 præventivt i forbindelse med at gå til 
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 
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have en stor indflydelse på adgangen til 
retsvæsenet samt en afskrækkende effekt 
på økonomisk dårligt stillede borgere;

Or. en

Ændringsforslag 75
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. opfordrer Kommissionen til at være 
særligt opmærksom på iværksættelsen i 
medlemsstaterne af tilstrækkeligt 
finansierede retshjælpsordninger og på 
kvaliteten af den retshjælp, der ydes, samt 
til at vurdere eventuelle hindringer, der i 
øjeblikket forhindrer borgere uden 
ressourcer i at få effektiv adgang til 
domstolene;

8. opfordrer Kommissionen til at være 
særligt opmærksom på iværksættelsen i 
medlemsstaterne af tilstrækkeligt 
finansierede retshjælpsordninger, på 
kvaliteten og prisoverkommeligheden af 
den retshjælp, der ydes, og på retssagernes 
længde og gennemsigtighed samt til at 
vurdere eventuelle hindringer, der i 
øjeblikket forhindrer borgere uden 
ressourcer i at få effektiv adgang til 
domstolene;

Or. pl

Ændringsforslag 76
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. bemærker, at artikel 41 i EU's 
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 
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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, udvikles og overholdes; 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 administrativ procedurekodeks, og 
opfordrer hvad det angår endnu engang 
Kommissionen til at fremsætte et forslag 
om en forordning om administrative 
procedurer for Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 77
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. fordømmer alle tilfælde, hvor 
retshandlinger kan misbruges mod de 
værdier og rettigheder, som ethvert 
retssystem skal beskytte; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at se 
grundigt på 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 
derudover Kommissionen til at sætte 
nødvendige handlinger og 
foranstaltninger i værk, som er i tråd med 
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de beføjelser, den er tillagt i traktaterne, 
med henblik på at sætte en stopper for 
sådanne praksisser og sikre, at de 
personer, som tillader sådanne praksisser, 
stilles til ansvar;

Or. en

Ændringsforslag 78
Heidi Hautala

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger, at whistleblowere 
spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
beskytte retsstatsprincippet i 
medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen 
til nøje at overvåge gennemførelsen og 
anvendelsen af direktiv (EU) 2019/1937 
om beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-retten;

10. understreger, at whistleblowere 
spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
beskytte retsstatsprincippet i EU og 
medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen 
til nøje at overvåge gennemførelsen og 
anvendelsen af direktiv (EU) 2019/1937 
om beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-retten;

Or. en

Ændringsforslag 79
Jorge Buxadé Villalba

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i 
sammensætningen og opbygningen af 
medlemsstaternes retssystemer for at 
styrke deres kvalitet, effektivitet og 
uafhængighed.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 80
Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i 
sammensætningen og opbygningen af 
medlemsstaternes retssystemer for at 
styrke deres kvalitet, effektivitet og 
uafhængighed.

11. finder, at hvis fuldstændig lighed 
er praktisk umuligt, opnås kompleks 
lighed bedst via en omfattende beregning 
af fordele og ulemper, som ikke kun tager 
højde for det politisk privilegerede køn, 
LBGT og etniske minoriteters 
bekymringer, men har til formål at 
udligne alle utilsigtede eller uforskyldte 
sociale fordele og ulemper ved at opveje 
uforanderlige variabler mod dem, som 
kan justeres ved hjælp af handling fra 
statens side;

Or. en

Ændringsforslag 81
Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed; henviser til 
konklusionen i EU's resultattavle for 
retlige anliggender 2020 om, at kvinder 
stadig udgør mindre end halvtreds procent 
af alle højesteretsdommere i de fleste 
medlemssstater;

Or. en
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Ændringsforslag 82
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
uvildighed, effektivitet og uafhængighed.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede, 
etniske og kulturelle forskelle i 
sammensætningen og opbygningen af 
medlemsstaternes retssystemer for at styrke 
deres kvalitet, effektivitet og 
uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 84
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
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noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
forskelle og fremme mangfoldighed i 
sammensætningen og opbygningen af 
medlemsstaternes retssystemer for at styrke 
deres kvalitet, effektivitet og 
uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 85
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 86
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
og kulturelle forskelle i sammensætningen 
og opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

11. finder, at det er nødvendigt at gøre 
noget ved de vedblivende kønsrelaterede 
forskelle i sammensætningen og 
opbygningen af medlemsstaternes 
retssystemer for at styrke deres kvalitet, 
effektivitet og uafhængighed.

Or. fr
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Ændringsforslag 87
Daniel Buda

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. understreger, 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;

Or. ro

Ændringsforslag 88
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. minder om, at faglig kompetence 
fortsat bør være hovedkriteriet ved 
ansættelse af dommere, idet der ikke tages 
hensyn til etnisk oprindelse og religiøst 
tilhørsforhold;

Or. fr

Ændringsforslag 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. finder, at EU-mekanismen for 
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demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder bør udgøre et 
centralt element blandt betingelserne for 
ydelse af økonomisk bistand til 
medlemsstaterne.

Or. fr


