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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:

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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 
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domstolene, navnlig for borgere med handicap eller borgere, der tilhører sårbare 
grupper, f.eks. nationale mindretal og migranter;

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;

9. 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;

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; 

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.


