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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. minder om, at Unionen bygger på de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU;

2. glæder sig over Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 (rapporten) og den 
betydning, der heri tillægges retssystemet;

3. understreger i tråd med rapporten, at uafhængige og effektive retssystemer er afgørende 
for at opretholde retsstatsprincippet; fremhæver navnlig behovet for, at domstolene kan 
udøve deres funktioner med fuld autonomi uden indblanding fra nogen andre 
institutioner eller organer i overensstemmelse med princippet om magtens tredeling;

4. er dybt foruroliget over, at domstolenes uafhængighed fortsat giver anledning til 
alvorlig bekymring i nogle medlemsstater; udtrykker sin beklagelse over, at Ungarn og 
Polen i marts 2021 anlagde et annullationssøgsmål vedrørende forordning (EU, 
Euratom) 2020/2092 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af 
Unionens budget, som har til formål at adressere overtrædelser af retsstatsprincippet 
med indvirkning på Unionens finansielle interesser;

5. mener, at den regelmæssige gennemgang af retsstatsprincippet er af stor betydning, og 
roser Kommissionens bestræbelser på at fremme strukturreformer på de områder, der er 
omfattet af rapporten; mener imidlertid, at selv om den er et vigtigt 
overvågningsredskab, er det nødvendigt med klare henstillinger angående de 
identificerede udfordringer og den påkrævede opfølgning; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at gøre solid brug af traktatbrudsprocedurer, når det er relevant, for at 
forhindre tilbageskridt med hensyn til retsstatsprincippet i de nationale retssystemer og 
opfordrer indtrængende Rådet til at genoptage alle igangværende procedurer i henhold 
til artikel 7, stk. 1, i TEUF og underrette Parlamentet herom;

6. bemærker med tilfredshed, at rapporten indeholder særskilte nationale kapitler, idet det 
forsøges at fastlægge en fælles metode; opfordrer imidlertid Kommissionen til at 
foretage en meningsfuld sammenligning mellem de forskellige nationale retssystemer 
med henblik på at understrege, hvor bedste praksis for sammenlignelige systemer kan 
anvendes, og hvordan lignende mangler kan adresseres;

7. bemærker, at rapporten med rette adresserer den nødvendige digitalisering af 
retsvæsenet og uddannelse af dommere, herunder om retsstatsprincippet og chartret om 
grundlæggende rettigheder (chartret); beklager, at rapporten ikke nævner uddannelse af 
advokater; beklager, at rapporten ikke dækker de rettigheder, der er fastsat i chartrets 
artikel 47, såsom retten til at blive forsvaret og repræsenteret og retten til retshjælp; 
opfordrer Kommissionen til også at medtage disse områder i sin næste rapport.


