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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att unionen bygger på de värden som anges i artikel 2 i 
EU-fördraget.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om rättsstatsprincipen från 2020 
(rapporten) och att den lägger tonvikt på rättsväsendets betydelse.

3. Europaparlamentet betonar, i linje med rapporten, att effektiva rättssystem som är 
oberoende och effektiva är avgörande för att upprätthålla rättsstatsprincipen. 
Parlamentet betonar särskilt att rättsväsendet måste kunna utföra sina uppgifter helt 
självständigt, utan ingripande från någon annan institution eller något annat organ, i 
enlighet med principen om maktdelning.

4. Europaparlamentet är djupt oroat över att rättsväsendets oberoende fortsätter att vara ett 
allvarligt problem i vissa medlemsstater. Parlamentet beklagar att Ungern och Polen i 
mars 2021 väckte talan om ogiltigförklaring av förordning (EU, Euratom) 2020/2092 
om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten, som syftar till att ta 
itu med överträdelser av rättsstaten med inverkan på unionens ekonomiska intressen.

5. Europaparlamentet anser att den regelbundna översynen av rättsstatsprincipen är av stor 
betydelse och lovordar kommissionens ansträngningar för att uppmuntra till 
strukturreformer på de områden som omfattas av rapporten. Parlamentet anser att 
rapporten visserligen är ett viktigt övervakningsverktyg men att det likväl är absolut 
nödvändigt med tydliga rekommendationer om de utmaningar som identifierats och 
vilka uppföljningsåtgärder som krävs. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
att på ett kraftfullt sätt använda sig av överträdelseförfaranden när så är lämpligt för att 
förhindra en tillbakagång när det gäller rättsstatsprincipen i de nationella rättssystemen, 
och uppmanar eftertryckligen rådet att återuppta alla pågående förfaranden enligt 
artikel 7.1 i EUF-fördraget och att informera parlamentet om detta.

6. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rapporten innehåller separata 
nationella kapitel i vilka man försöker fastställa en gemensam metod. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att tillhandahålla en meningsfull jämförelse mellan de 
olika nationella rättssystemen och att understryka var bästa praxis för jämförbara system 
skulle kunna tillämpas och hur liknande brister skulle kunna åtgärdas.

7. Europaparlamentet noterar att rapporten med rätta behandlar den nödvändiga 
digitaliseringen av rättsliga förfaranden och utbildning för domare, bland annat när det 
gäller rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna (stadgan). 
Parlamentet beklagar att det i rapporten inte sägs något om utbildning för advokater. 
Parlamentet beklagar att rapporten inte behandlar de rättigheter som fastställs i 
artikel 47 i stadgan, såsom rätten att låta sig försvaras och företrädas och rätten till 
rättshjälp. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvidga tillämpningsområdet för sin 
nästa rapport till dessa områden.


