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2020. január–február: A jogállamisággal foglalkozó
hálózat létrehozása. A tagállamok kijelölik a
jogállamisággal foglalkozó kapcsolattartó pontokat; a
jogállamisággal foglalkozó hálózat első megbeszélése.
2020. május: A tagállamok és az egyéb érdekelt felek
benyújtják írásbeli észrevételeiket; a jogállamisággal
foglalkozó hálózat második megbeszélése.
2020. július–szeptember: A Bizottság összegezi a
megállapításokat, és elkészíti az országfejezetek
tervezetét.

2020. március–május: Konzultáció a tagállamokkal a
módszertanról és a kérdőívről, amelyek alapján később
megtették észrevételeiket.

2020. május–július: A Bizottság virtuális
országlátogatásokat tart.
2020. szeptember: A tagállamok megkapják a rájuk
vonatkozó országfejezet tervezetét a tényadatok
aktualizálása érdekében.

A BIZOTTSÁG MEGKEZDI A JOGÁLLAMISÁGRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI
JELENTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉT, AZ EURÓPAI JOGÁLLAMISÁGI MECHANIZMUS
MŰKÖDÉSÉNEK ELSŐ ÉVÉBEN SZERZETT TAPASZTALATOKRA ÉPÍTVE

Módszertan

Kapcsolattartás

Folyamat

A jelentés és a 27 országfejezet a
valamennyi
tagállam
bevonásával
megvitatott módszertan alapján készült.

Létrejött a jogállamisággal foglalkozó
hálózat, amely a jogállamisági jelentés
elkészítéséhez szükséges együttműködési
keret és módszertan kialakítását hivatott
elősegíteni.
A
hálózat
folyamatos
kommunikációs csatornát biztosít a
Bizottság és a tagállamok között.

A folyamat során a Bizottság minden
tagállamtól és több mint 200 érdekelt
féltől kapott visszajelzést. Több mint 300
virtuális találkozóra került sor, többek
között a tagállamokkal, az érdekelt felekkel
és a civil társadalommal.
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2020. ősz: Nemzeti szintű vita: A Bizottság felkéri a nemzeti
parlamenteket, a nemzeti hatóságokat, az érdekelt feleket
és a civil társadalmat a jogállamiságról szóló 2020. évi
jelentés és az országfejezetek megvitatására.
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2020. ősz: Uniós intézményközi együttműködés: A Tanács
és az Európai Parlament megvitatja a jogállamiságról
szóló 2020. évi jelentést és az országfejezeteket.
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2020. SZEPTEMBER 30.: A BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTI
A JOGÁLLAMISÁGRÓL SZÓLÓ ELSŐ JELENTÉST,
AMELY 27 ORSZÁGFEJEZETET TARTALMAZ
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