
PR\1213143DA.docx PE657.320v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Retsudvalget

2019/2132(INI)

17.9.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Retsudvalget

Ordfører: Sabrina Pignedoli



PE657.320v01-00 2/7 PR\1213143DA.docx

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...............................................3



PR\1213143DA.docx 3/7 PE657.320v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
(2019/2132(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2 og 3,

– der henviser til Kommissionens årsberetninger om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 
for 2017 og 2018 COM(2018)0540 og COM(2019)0319),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen – En handlingsplan" 
COM(2019)0343,

– der henviser til sin beslutning af 1. februar 2018 om tilsyn med anvendelsen af EU-
retten 2016,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. december 2016 "EU-retten: Bedre 
resultater gennem bedre anvendelse" (COM(2016)8600),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. april 2012 "Ajourføring af 
meddelelsen om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen af EU-retten" 
(COM(2012)0154),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning,

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til 
artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RAI af 24. oktober 2008 om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet ( COM (2016) 0448),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd og Rådet "Niende statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte 
sikkerhedsunion" (COM(2017)0407),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask 
af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), 
som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843 af 30. maj 2018 om 
ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse 
af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om 
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ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (5. hvidvaskdirektiv),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget 
for Andragender,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen i 2016 fastsatte prioriteter for sit arbejde med 
traktatbrudssager og klager, og lagde hovedvægten på de mest alvorlige overtrædelser 
af EU-retten, og at 2017 var det første år, hvor denne nye, mere målrettede tilgang blev 
anvendt af Kommissionen;

B. der henviser til, at EU-lovgivningen kun er effektiv i det omfang, den omsættes og 
anvendes korrekt i national lovgivning, for så vist angår at sikre lige vilkår for borgerne; 

C. der henviser til, at traktatbrudsprocedurerne har den uhensigtsmæssige konsekvens, at 
borgerne kommer til at betale omkostningerne ved medlemsstaternes ufuldstændige 
gennemførelse eller ukorrekte anvendelse af EU-lovgivningen; der henviser til, at det er 
ønskeligt at indføre nye mekanismer til at sikre den korrekte anvendelse af EU-retten;

D. der henviser til, at de uformelle procedurer, de såkaldte "EU-pilot"-procedurer ofte har 
vist sig at være ineffektive; 

E. der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet er en forudsætning for at sikre 
demokrati og grundlæggende rettigheder; der henviser til, at beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og borgerlige frihedsrettigheder, uafhængige og upartiske 
domstole, mediepluralisme og -uafhængighed, bekæmpelse af korruption og organiseret 
kriminalitets infiltrering af de lovlige økonomier er grundlæggende forudsætninger for 
at sikre lighed for loven, forsvar af borgernes rettigheder, forebyggelse af misbrug og 
sikring af ansvarlighed hos dem, der administrerer det offentlige;

F. der henviser til, at Europol har konstateret, at mellem 0,7 og 1,28 % af EU's årlige 
bruttonationalprodukt anvendes til mistænkelige finansielle aktiviteter såsom hvidvask 
af penge af ulovlig herkomst; der henviser til, at Kommissionen har indledt 
traktatbrudsprocedurer mod de fleste medlemsstater for ikke at have gennemføre det 4. 
hvidvaskdirektiv korrekt;

G. der henviser til, at flere medlemsstater har indført programmer, der direkte eller 
indirekte involverer salg af EU-borgerskab; der henviser til, at der er blevet udtrykt 
alvorlig bekymring over den ulovlige brug af sådanne programmer, der giver plads til 
problemer med sikkerhed, manglende gennemsigtighed og medvirken til organiseret 
kriminalitet og hvidvask af penge;

H. der henviser til, at Rådets rammeafgørelse 2008/841/RAI om bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet1 ifølge Kommissionens rapport ikke sikrer det nødvendige niveau af 

1 Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 
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minimumstilnærmelse for så vidt angår styring af eller deltagelse i en kriminel 
organisation på grundlag af en fælles definition af en kriminel organisation; der 
henviser til, at rammeafgørelsen giver medlemsstaterne mulighed for ikke at indføre 
begrebet kriminel organisation, men at fortsætte med at anvende den eksisterende 
nationale strafferet ved hjælp af generelle regler om deltagelse i og forberedelse af 
specifikke forbrydelser; der henviser til, at dette kan føre til, at der skabes yderligere 
forskelle i den praktiske gennemførelse af rammeafgørelsen;

I. der henviser til, at den såkaldte flygtningekrise har vist, at der er behov for en hurtig 
reform af det fælles europæiske asylsystem og en større ansvarsfordeling mellem 
medlemsstaterne; der henviser til, at mekanismerne for tvungen nødomfordeling af 
asylansøgere fra Italien og Grækenland har vist sig at være ineffektive; der henviser til, 
at Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer mod Den Tjekkiske Republik, 
Polen og Ungarn for at have afvist at efterkomme afgørelser om omfordeling; 

J. der henviser til, at det i henhold til Schengengrænsekodeksen kun er tilladt at 
genindføre midlertidig kontrol ved de indre grænser under ekstraordinære 
omstændigheder og som en sidste udvej; der henviser til, at mange medlemsstater har 
overtrådt reglerne ved at forlænge grænsekontrollen unødigt; der henviser til, at 
Kommissionen ikke har fundet det hensigtsmæssigt at indlede en traktatbrudsprocedure 
mod disse stater for overtrædelse af EU-retten;

K. der henviser til, at mediefrihed, mediepluralisme og mediernes uafhængighed er en 
vigtig del af retten til ytringsfrihed; der henviser til, at medierne spiller en afgørende 
rolle i et demokratisk samfund som fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder 
og i TEU; 

L. der henviser til, at artikel 191, stk. 2, i TEUF fastsætter, at Unionens politik på 
miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau; der henviser til, at chartret om 
grundlæggende rettigheder tilkendegiver, at et højt miljøbeskyttelsesniveau og 
forbedring af miljøkvaliteten skal integreres i Unionens politikker og sikres i 
overensstemmelse med princippet om en bæredygtig udvikling;

1. glæder sig over Kommissionens årsberetninger om anvendelsen af EU-retten for årene 
2017, 2018 og 2019, herunder de landespecifikke beretninger; mener, at en sådan 
overvågning er afgørende for at udpege risici for retsstatsprincippet, inden de når til et 
punkt, hvor der er behov for en formel reaktion;

2. er alvorligt bekymret over den manglende gennemførelse af det 4. hvidvaskdirektiv i et 
stort antal medlemsstater; glæder sig over, at der indledes traktatbrudsprocedurer; 
opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre det 4. hvidvaskdirektiv; bemærker 
imidlertid, at det store antal åbne traktatbrudsprocedurer også kunne være tegn på en 
brist i selve lovgivningen;

3. udtrykker bekymring over konsekvenserne af visse investerings- og 
medborgerskabsprogrammer, der for nyligt er blevet vedtaget i flere EU-medlemsstater, 
herunder Bulgarien, Cypern og Malta; opfordrer Kommissionen til at indføre 

2008/841/RAI af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet,
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lovgivning, der forbyder en sådan praksis;

4. beklager den manglende overensstemmelse og den manglende tilstrækkelighed af EU-
lovgivningen til bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet; anmoder 
om, at Kommissionen fortsætter med at overvåge den korrekte gennemførelse af 
rammeafgørelsen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, idet den anvender de 
beføjelser, som traktaterne tillægger den, til at håndhæve lovgivningen; opfordrer 
Kommissionen til i lyset af artikel 83 i TEUF at revidere rammeafgørelsen ved at 
tilpasse definitionerne på de pågældende lovovertrædelser med henblik på at lægge 
særlig vægt på den grænseoverskridende karakter af kriminelle organisationer, som ved 
flere lejligheder er blevet fremhævet i rapporter fra de relevante europæiske agenturer, 
og skærpe de relevante sanktioner med henblik på også at medtage lovovertrædelsen at 
have en kriminel organisation, hvilket i overensstemmelse med mafiamodellen tager 
hensyn til den intimiderende virkning, det iboende kriminelle forsæt med organisationen 
og evnen til at påvirke offentlige organer; mener, at det i denne forbindelse også ville 
være ønskeligt at have en generel europæisk lovgivning om beskyttelse af personer, der 
beslutter at samarbejde med retsvæsenet;

5. understreger vigtigheden af en lovgivning, der sætter de retshåndhævende myndigheder 
i stand til effektivt at bekæmpe ulovlige aktiver med henblik på at forhindre kriminelle i 
at drage fordel af udbyttet af deres lovovertrædelser ved at bringe det tilbage i den 
lovlige økonomi eller til at finansiere andre kriminelle aktiviteter; bemærker, at EU-
lovgivningen i denne henseende er mangelfuld på trods af den snarlige ikrafttrædelse af 
forordning 2018/1805, og opfordrer Kommissionen til at revidere hele den relevant 
lovgivning om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbare 
forhold i EU, navnlig for så vidt angår beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold også i mangel af en endelig dom, og forvaltning af dette udbytte, 
hvilket der stadig mangler en tilstrækkelig ensartet retlig ramme til på europæisk plan;

6. understreger det presserende behov for at omdefinere den europæiske skattemodel for at 
begrænse den illoyale konkurrence mellem medlemsstaterne og udbredelsen af såkaldte 
skattely; mener, at en retfærdig beskatning og en målrettet bekæmpelse af skattesvig, 
skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og hvidvask af penge skal spille en 
central rolle i EU's politik; opfordrer EU til at støtte medlemsstaternes overgang til et 
skattesystem, der er foreneligt med dets retlige rammer og traktaternes ånd; 

7. beklager, at Kommissionen ikke har besluttet at indlede traktatbrudsprocedurer mod de 
medlemsstater, der har overtrådt Schengenreglerne;

8. beklager, at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til 
solidaritet og ansvarsdeling i forbindelse med omfordelingen af asylansøgere;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre EU-lovgivningen om retligt 
og politimæssigt samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af data og oplysninger; 
bemærker, at Kommissionen i 2019 indledte traktatbrudsprocedurer for manglende 
meddelelse af foranstaltninger til gennemførelse af direktivet om passagerlister 
(Spanien, Nederlandene og Finland) og direktivet om bekæmpelse af terrorisme 
(Grækenland og Luxembourg);
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10. opfordrer EU's institutioner til at sikre fuld gennemførelse af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder i alle deres afgørelser, foranstaltninger og politikker som et 
middel til at sikre fuld respekt for mediepluralismen og mediefriheden; udtrykker 
bekymring over mediernes situation i EU; beklager alle former for praksis, der har til 
formål at intimidere eller true journalister, herunder "grundløse anklager"; mener, at 
Kommissionen bør træffe foranstaltninger, der har afskrækkende virkning, til at 
forebygge misbrug af det retlige instrument til at intimidere eller skade journalister;

11. udtrykker bekymring over de alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med 
anvendelsen af EU-lovgivningen på miljøområdet, navnlig for så vidt angår 
affaldshåndtering og -bortskaffelse, udnyttelse af naturressourcer, utilstrækkelig 
rensning af byspildevand og luftforurening; opfordrer Kommissionen til at træffe retlige 
foranstaltninger til at sikre en hurtig, fuldstændig og korrekt gennemførelse af alle EU's 
miljødirektiver i alle medlemsstaterne i overensstemmelse med prioriteterne i 
meddelelsen "EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse";

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og de nationale 
parlamenter.


