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Udtalelse vedrørende styrkelse af retsstatsprincippet  27. maj 2014 

Kære Viviane REDING, 

 
Folketingets Europaudvalg har behandlet Kommissionens meddelelse af 11. 

marts 2014 til Europa-Parlamentet og Rådet, som vedrører en ny ramme til 

styrkelse af retsstatsprincippet – KOM (2014)158.  

 

Meddelelsen indfører en ny procedure, som skal finde anvendelse, hvis der 

opstår systemiske trusler mod retsstatsprincippet i en medlemsstat. Kommis-

sionen foreslår en dialogbaseret mæglingsprocedure i tre etaper, som udgør 

et forstadie til proceduren i EU-traktatens artikel 7.  

 

Et flertal i udvalget bestående af S, RV, SF, EL, V, KF og LA finder, at den 

gensidige tillid mellem EU’s medlemsstater afhænger af hvert medlemsstats 

efterlevelse af EU’s grundlægende værdier. Mekanismen bidrager til at beva-

re EU som et værdifællesskab og sikrer, at alle medlemsstater fortsat respek-

terer EU’s grundlæggende værdier.  

 

Et flertal i udvalget bestående af DF, V, S, RV, EL, LA, KF hilser det velkom-

ment, at Kommissionen vil indføre en mekanisme, der i første omgang er ba-

seret på en konstruktiv politisk dialog mellem Kommissionen og en medlems-

stat og som har til formål at forhindre en eskalering af de systemiske trusler 

mod retsstatsprincippet i en medlemsstat.  

 

Et flertal bestående af S, RV, SF, EL, V, KF, LA havde gerne set en stærkere 

mekanisme, som gjorde det muligt at stille krav til den berørte medlemsstat, 

frem for en mekanisme, der forpligter Kommissionen til at indlede en struktu-

reret dialog med den pågældende stat. Flertallet konstaterer, at mekanismen 

er et skridt i den rigtige retning, men finder, at der bør skabes mulighed for at 

træffe foranstaltninger, der i endnu højere lægger et politisk pres på en med-

lemsstat i tilfælde af trusler mod retsstatsprincippet, uden derved at udløse 

proceduren i traktatens artikel 7. Sådanne tiltag kunne for eksempel omfatte 

tilbageholdelse af EU-finansiering til den pågældende medlemsstat.  
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Et flertal bestående af S, RV, SF, EL, V, KF, LA finder endvidere, at Kommis-

sionen bør præcisere, i hvilke tilfælde, den foreslåede mekanisme kan finde 

anvendelse.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Eva Kjer Hansen 

Formand for Folketingets Europaudvalg 


