2020. GADA
ZIŅOJUMS
PAR TIESISKUMU
2020. gada septembris

SOLI PA SOLIM
2020. gada janvāris – februāris: Tiesiskuma tīkla izveide.
Dalībvalstis norīko tiesiskuma kontaktpunktus; pirmā
tiesiskuma tīkla tikšanās.

2020. gada maijs: dalībvalstis un citas ieinteresētās
personas sniedz informāciju rakstiski; otrā tiesiskuma
tīkla tikšanās.
2020. gada jūlijs – septembris: Komisija apkopo visus
konstatējumus un sagatavo valstu sadaļu projektus

2020. gada marts - maijs: apspriešanās ar dalībvalstīm
par metodiku un anketu, uz kuru pamata tās vēlāk sniedz
informāciju.

2020. gada maijs − jūlijs: Komisija veic virtuālus valstu
apmklējumus.
2020. gada septembris: dalībvalstis saņem savas valsts
sadaļas projektu, lai atjauninātu faktus.

KOMISIJA SĀK GATAVOT 2021. GADA ZIŅOJUMU PAR TIESISKUMU,
PAMATOJOTIES UZ PIEREDZI, KAS GŪTA EIROPAS TIESISKUMA
MEHĀNISMA DARBĪBAS PIRMAJĀ GADĀ

Metodika

Kontakti

Process

Ziņojumu un tā 27 valstu sadaļas
sagatavoja saskaņā ar metodiku, kas tika
apspriesta ar visām dalībvalstīm.

Tiesiskuma tīklu nodibināja, lai palīdzētu
izveidot sadarbības ietvaru un tiesiskuma
ziņojuma izstrādes metodiku. Tīkls
nodrošina nepārtrauktu saziņu starp
Komisiju un dalībvalstīm.

Visa procesa laikā Komisija saņēma
informāciju no dalībvalstīm un no vairāk
kā 200 ieinteresētajām personām.
Tika sarīkotas vairāk kā 300 virtuālas
sanāksmes, tostarp ar dalībvalstīm,
ieinteresētajām personām un pilsonisko
sabiedrību.

doi:10.2838/249913

2020. gada rudens: Diskusija valsts līmenī Valstu
parlamenti, valstu iestādes, ieinteresētās personas un
pilsoniskā sabiedrība tiek aicināti apspriest 2020. gada
ziņojumu par tiesiskumu, tostarp 27 valstu sadaļas.
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2020. gada rudens: ES iestāžu sadarbība Padome un
Eiropas Parlaments apspriež 2020. gada ziņojumu par
tiesiskumu un valstu sadaļas.
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2020. GADA 30. SEPTEMBRIS KOMISIJA IEPAZĪSTINA
AR PIRMO ZIŅOJUMU PAR TIESISKUMU, KURĀ IEKĻAUTAS
27 VALSTU SADAĻAS
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