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SETUL DE INSTRUMENTE PRIVIND STATUL DE DREPT
UE dispune de o serie de instrumente pentru a asigura respectarea statului de drept în toate statele membre. Multe
state membre au standarde ridicate în ceea ce privește statul de drept, însă există și provocări importante care variază
de la o țară la alta. Întrucât provocările din acest domeniu sunt diferite, și instrumentele noastre sunt diferite. Fiecare
este adaptat unei situații specifice și vizează promovarea statului de drept, prevenirea apariției unor probleme în acest
domeniu sau răspunsul la aspectele legate de statul de drept.

DE CE ESTE IMPORTANT STATUL DE DREPT?

CARE ESTE ROLUL COMISIEI?

Statul de drept este una dintre valorile fundamentale
pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Nu este
un termen abstract. Statul de drept are un impact
direct asupra vieții fiecărui cetățean. Grație statului de
drept, toți membrii unei societăți, inclusiv guvernul și
parlamentarii, sunt supuși legii, sub controlul instanțelor
independente și imparțiale, indiferent de majoritatea
politică.

Comisia Europeană, astfel cum a recunoscut Curtea
de Justiție a Uniunii Europene, este responsabilă de
garantarea respectării statului de drept ca valoare
fundamentală consacrată în tratatele UE și de asigurarea
respectării dreptului, a valorilor și a principiilor UE.

PREVENIRE ȘI PROMOVARE
MECANISMUL EUROPEAN PRIVIND STATUL
DE DREPT
Ciclu anual care include un raport anual privind statul
de drept; acesta promovează statul de drept în toate statele
membre și previne apariția sau agravarea problemelor în
acest domeniu.

TABLOUL DE BORD PRIVIND JUSTIȚIA ÎN UE
Raport anual care furnizează date comparabile privind
independența, calitatea și eficiența sistemelor de justiție
naționale.

SEMESTRUL EUROPEAN

MECANISMUL DE COOPERARE ȘI DE VERIFICARE

Proces anual având ca rezultat formularea de recomandări
specifice fiecărei țări cu privire la chestiuni macroeconomice
și structurale, inclusiv cu privire la sistemele de justiție
și la combaterea corupției, menit să stimuleze creșterea
economică.

Monitorizare periodică și rapoarte privind progresele
înregistrate în vederea remedierii unor deficiențe legate
de reformele în justiție și corupție și, în cazul Bulgariei, de
lupta împotriva criminalității organizate.

SPRIJIN PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ, REȚELE ȘI
PROIECTE

REFORME STRUCTURALE

Instrumente de finanțare din partea UE, campanii de
comunicare și activități de promovare, inclusiv sprijin
pentru rețele judiciare și pentru pluralismul și libertatea
mass-mediei.

Sprijin tehnic și financiar pentru ca statele membre să
realizeze reforme structurale.

RĂSPUNS
CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR
CARE DECURG DIN CALITATEA DE STAT MEMBRU

ARTICOLUL 7 DIN TUE
Instrument prevăzut în tratat de abordare a unor încălcări
grave a statului de drept, cu posibile sancțiuni.

Garantează că dreptul UE este aplicat corect și este
respectat la nivel național.

CADRUL PRIVIND STATUL DE DREPT

UN REGIM DE CONDIȚIONALITATE PROPUS
PENTRU A PROTEJA BUGETUL UE

Instrument de avertizare timpurie, adoptat de Comisie
în martie 2014, prin intermediul căruia se lansează
un dialog cu statul membru vizat pentru a se aborda
amenințările sistemice la adresa statului de drept, astfel
încât să se prevină agravarea situației.

Propunere care vizează să coreleze statul de drept cu
obținerea de fonduri UE, permițând UE să suspende, să
reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din
partea UE în caz de încălcări.

CUM FUNCȚIONAEZĂ MECANISMUL EUROPEAN PRIVIND STATUL
DE DREPT
ORGANIZAȚII
NEGUVERNAMENTALE, ASOCIAȚII
PROFESIONALE, ALTE PĂRȚI
INTERESATE

STATE MEMBRE

REȚEAUA PUNCTELOR DE
CONTACT PENTRU STATUL DE
DREPT

CONTRIBUȚII SCRISE

CONTRIBUȚII SCRISE

VIZITE ANUALE ALE COMISIEI ÎN
FIECARE ȚARĂ

RAPORT

ANUAL PRIVIND STATUL
DE DREPT

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ
ÎNTRE INSTITUȚIILE UE: CONSILIUL,
PARLAMENTUL EUROPEAN, ...

DIALOG ÎN STATELE MEMBRE:
PARLAMENTELE ȘI AUTORITĂȚILE
NAȚIONALE, SOCIETATEA CIVILĂ

CUM FUNCȚIONAEZĂ CADRUL PRIVIND STATUL DE DREPT:
UN C ADRU PENTRU STATUL DE DREPT ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ
AMENINȚARE SISTEMICĂ LA ADRESA STATULUI
DE DREPT
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AVIZUL COMISIEI PRIVIND STATUL
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RECOMANDAREA COMISIEI PRIVIND STATUL
DE DREPT

LANSAREA PROCEDURII PREVĂZUTE
LA ARTICOLUL 7 DIN TUE
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MECANISM DE
SANCȚIONARE

CUM FUNCȚIONEAZĂ ARTICOLUL 7 DIN TRATATUL PRIVIND UE:
Articolul 7 alineatul (1): MĂSURI PREVENTIVE
Determinarea unui RISC real de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE

Propunere motivată din
partea:

Audierea țării UE vizate în
cadrul Consiliului

1/3 din statele membre

Aprobarea Parlamentului
European
(majoritate de 2/3 din
voturile exprimate,
reprezentând majoritatea
membrilor săi)

sau

Decizie a Consiliului de
stabilire a unui risc clar de
încălcare gravă a valorilor
menționate la articolul 2
din TUE

sau

(cu o majoritate de 4/5 din
statele membre, mai puțin
țara UE vizată)

a Parlamentului
European

Consiliul poate emite
recomandări

(majoritate de 2/3 din
voturile exprimate,
reprezentând majoritatea
membrilor săi)

(cu o majoritate de 4/5 din
statele membre, mai puțin
țara UE vizată)

a Comisiei Europene

MECANISMUL DE SANCȚIUNI prevăzut la articolul 7 alineatele (2) și (3)

a 1/3 din statele membre
sau
a Comisiei Europene

Observații depuse de țara
UE vizată

Aprobarea Parlamentului
European
(majoritate de 2/3 din
voturile exprimate de
deputații din Parlamentul
European)

Consiliul European
stabilește existența
unei încălcări grave și
persistente (decizie ÎN
UNANIMITATE, excluzând
țara UE vizată)

Articolul 7 alineatul (3) din TUE: suspendarea
anumitor drepturi
Consiliul poate suspenda unele drepturi aferente
calității de membru, inclusiv dreptul de vot
Este nevoie de o majoritate calificată care este definită
ca:
• 72 % din statele membre, excluzând statul membru
vizat;
• și care să reprezinte 65 % din populația statelor
membre ale UE care participă la vot.
Țara UE în cauză nu participă la vot.
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Stabilirea EXISTENȚEI unei încălcări grave a valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE

