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FORSLAG

Udvalget for Andragender 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. fremhæver det store antal andragender, vi modtager fra borgere, der er bekymrede over 
overtrædelser af retsstatsprincippet i deres respektive lande og over konsekvenserne af 
sådanne overtrædelser for deres liv; understreger, at en fuldstændig beskyttelse af 
unionsborgernes rettigheder kun kan sikres i hele Unionen, hvis alle medlemsstater 
overholder alle de principper, der ligger til grund for retsstatsprincippet, idet mangler i 
én medlemsstat har en indvirkning på andre medlemsstater og på Unionen som helhed;

2. bemærker, at Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 trods gentagne 
anmodninger fra Parlamentet ikke indbefatter områderne demokrati og grundlæggende 
rettigheder; opfordrer til, at Kommissionen sikrer ligebehandling af alle Unionens 
grundlæggende værdier i sin næste rapport; mener, at Kommissionen også skal inddrage 
uafhængige eksperter i denne årlige øvelse for at sikre fuld troværdighed og desuden 
skal give klare oplysninger om opfølgende foranstaltninger i tilfælde af konstaterede 
mangler;

3. kritiserer, at Rådet ikke har opnået fremskridt ved at anvende sanktioner i de 
igangværende procedurer i henhold til artikel 7 i TEU, hvilket bekræfter, at Unionen 
fortsat er strukturelt dårligt rustet til at imødegå overtrædelser af retsstatsprincippet; 
fremhæver, at der i alle tilfælde skal gøres fuld og effektiv brug af alle de redskaber, der 
er til rådighed på EU-plan, såsom traktatbrudsprocedurer, de procedurer, der er 
nedfældet i forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om konditionalitet1, 
retsstatsrammen og artikel 7 i TEU, for at imødegå overtrædelser af retsstatsprincippet; 
fremhæver borgernes høje forventninger, der kommer til udtryk i andragender, hvori der 
anmodes om en passende og hurtig reaktion på EU-plan for at sætte en stopper for 
sådanne overtrædelser;

4. beklager, at reformer, der er vedtaget i nogle medlemsstater, i alvorlig grad har truet 
retssystemets uafhængighed og øget den udøvende og lovgivende magts indflydelse på 
dets funktion, hvilket har fået Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedurer og 
give udtryk for bekymring inden for rammerne af procedurerne i henhold til artikel 7 i 
TEU;

5. fremhæver, at covid-19-pandemien har bekræftet vigtigheden af at styrke den 
uafhængige journalistik og adgangen til pluralistisk information som centrale 
katalysatorer for retsstatsprincippet og demokratisk ansvarlighed, der kan give borgerne 
faktatjekket information og dermed bidrage til bekæmpelsen af desinformation; 
beklager, at journalister i en række medlemsstater i stigende grad har været udsat for 
fysiske trusler og chikane på internettet, i særdeleshed kvindelige journalister;

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel 
ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget.
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6. understreger, at Den Europæiske Unions Domstol for nylig fastslog2, at 
civilsamfundsorganisationer skal kunne fungere uden uberettiget indblanding fra statens 
side, idet den anerkender, at retten til foreningsfrihed er et af de helt afgørende grundlag 
for et demokratisk og pluralistisk samfund; er alvorligt bekymret over, at nogle NGO'er, 
der er aktive inden for områderne migration og LGBTI+-rettigheder, er genstand for 
smædekampagner og oplever en alvorlig indskrænkning af det civile rum, hvori de kan 
operere.

2 Dom af 18.6.2020, Kommissionen mod Ungarn, C-78/18, EU:C:2020:476, præmis 112 og 113.


