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Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΊΟΥ
Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της μια σειρά εργαλείων για να διασφαλίζει τον σεβασμό του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη.
Πολλά κράτη μέλη τηρούν υψηλά πρότυπα στον τομέα του κράτους δικαίου, αλλά υπάρχουν επίσης σημαντικές προκλήσεις
που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επειδή οι προκλήσεις για το κράτος δικαίου ποικίλλουν, το ίδιο συμβαίνει
και με τα εργαλεία μας. Καθένα από αυτά είναι προσαρμοσμένο στην κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει και αποσκοπεί
στην προώθηση, στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου.

ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ
ΔΙΚΑΊΟΥ;
Το κράτος δικαίου είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες
στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι
κάποια αφηρημένη έννοια. Το κράτος δικαίου έχει άμεσο
αντίκτυπο στη ζωή κάθε πολίτη. Σημαίνει ότι όλα τα
μέλη μιας κοινωνίας —συμπεριλαμβανομένων των
κυβερνήσεων και των βουλευτών— υπόκεινται εξίσου
στον νόμο, υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων
δικαστηρίων.

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχει αναγνωριστεί από το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπεύθυνη για
τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου ως
θεμελιώδους αξίας που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες
της ΕΕ, καθώς και για τη διασφάλιση του σεβασμού του
δικαίου, των αξιών και των αρχών της ΕΕ.

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΊΟΥ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ

Ετήσιος κύκλος με επίκεντρο μια ετήσια έκθεση για το κράτος
δικαίου, με σκοπούς την προώθηση και του κράτους δικαίου
σε όλα τα κράτη μέλη και την πρόληψη της εμφάνισης ή της
επιδείνωσης προκλήσεων.

Ετήσια έκθεση που παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την
ανεξαρτησία, την ποιότητα και την αποδοτικότητα των εθνικών
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΞΆΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ

Ετήσια διαδικασία που καταλήγει σε ειδικές ανά χώρα
συστάσεις για μακροοικονομικά και διαρθρωτικά ζητήματα,
συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τα συστήματα απονομής
δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με στόχο την
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία
όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους τομείς της
δικαστικής μεταρρύθμισης, της καταπολέμησης της διαφθοράς
και, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της καταπολέμησης του
οργανωμένου εγκλήματος.

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ, ΔΙΚΤΎΩΝ ΚΑΙ
ΈΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, εκστρατείες επικοινωνίας &
δραστηριότητες προώθησης, συμπεριλαμβανομένης στήριξης
για δικαστικά δίκτυα και για την προώθηση της πολυφωνίας και
της ελευθερίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΕΠΊ ΠΑΡΑΒΆΣΕΙ

ΆΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΣΕΕ

Διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και τήρηση του δικαίου
της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.

Μέσο που προβλέπεται από τις Συνθήκες για την αντιμετώπιση
σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου, με δυνατότητα
επιβολής κυρώσεων.

ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΊΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΑΙΡΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΕΕ

Εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκε από την
Επιτροπή τον Μάρτιο του 2014 και το οποίο παρέχει στην
Επιτροπή τη δυνατότητα να ξεκινά διάλογο με κράτος μέλος
για την αντιμετώπιση συστημικών απειλών κατά του κράτους
δικαίου, ούτως ώστε να προληφθεί η κλιμάκωση.

Πρόταση που συνδέει το κράτος δικαίου με τη χρήση των
κονδυλίων της ΕΕ, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να
αναστέλλει, να μειώνει ή να περιορίζει την πρόσβαση στις
ενωσιακές χρηματοδοτήσεις στις περιπτώσεις παραβιάσεων.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥ:
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΟΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΕ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ...

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: ΕΘΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ, ΑΡΧΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ:
ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
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Δίκτυα ενδιαφερομένων &
εθνικών δικαστηρίων
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Επιτροπή

Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων

Επιτροπή της Βενετίας

Δικαστικά δίκτυα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΣΕΕ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ:
Άρθρο 7 παράγραφος 1: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Διαπίστωση σαφούς ΚΙΝΔΥΝΟΥ σοβαρής παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ

Αιτιολογημένη πρόταση
από:
το 1/3 των κρατών μελών

Ακρόαση του
ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους στο Συμβούλιο

ή
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή

Έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
(πλειοψηφία των 2/3
των ψηφισάντων, που
αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των μελών που
το απαρτίζουν)

Απόφαση από το Συμβούλιο
για τη διαπίστωση σαφούς
κινδύνου σοβαρής παραβίασης
των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ
(με πλειοψηφία των 4/5 των
κρατών μελών εξαιρουμένου
του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους)

το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Το Συμβούλιο μπορεί να
απευθύνει συστάσεις

(πλειοψηφία των 2/3
των ψηφισάντων, που
αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των μελών που
το απαρτίζουν)

(με πλειοψηφία των 4/5 των
κρατών μελών εξαιρουμένου
του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους)

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Πρόταση από:
Άρθρο 7 παράγραφος 2
το 1/3 των κρατών μελών
ή
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υποβολή παρατηρήσεων
από το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος

Έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
(πλειοψηφία των 2/3
των ψηφισάντων, που
αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των βουλευτών
του)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
διαπιστώνει την ύπαρξη
σοβαρής και διαρκούς
παραβίασης (απόφαση ΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΙΑ εξαιρουμένου
του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους)

Άρθρο 7 παράγραφος 3 της ΣΕΕ: Αναστολή ορισμένων
δικαιωμάτων
Το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει τα δικαιώματα που απορρέουν
από την ιδιότητα του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων ψήφου

doi:10.2838/027704		DS-02-20-792-EL-N

Διαπίστωση της ΥΠΑΡΞΗΣ σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ

• εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65 % τουλάχιστον
του πληθυσμού των κρατών μελών που συμμετέχουν στην
ψηφοφορία.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
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• 72 % των κρατών μελών, εξαιρουμένου του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους·

ISBN 978-92-76-22453-2

Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, η οποία
ορίζεται ως:

