RAPPORT om
RÄTTSSTATSPRINCIPEN
2020
DEN EUROPEISKA RÄTTSSTATSMEKANISMEN
STEG FÖR STEG
Januari–februari 2020: Inrättande av ett nätverk
för rättsstatsprincipen. Medlemsstaterna namnger
kontaktpunkter för rättsstatsprincipen och det första
mötet för nätverket för rättsstatsprincipen äger rum.
Maj 2020: Medlemsstaterna och andra berörda parter
lämnar skriftliga bidrag. Det andra mötet för nätverket för
rättsstatsprincipen hålls.
Juli–september 2020: Kommissionen sammanställer alla
resultat och utarbetar utkast till landskapitel.

Mars–maj 2020: Medlemsstaterna rådfrågas om metoden
och frågeformuläret som de
senare använder för att lämna sina synpunkter.

Maj–juli 2020: Kommissionen gör virtuella besök i
länderna.
September 2020: Medlemsstaterna mottar sina utkast
till landskapitel så att de ska kunna lämna uppdaterade
faktauppgifter.

KOMMISSIONEN BÖRJAR UTARBETA 2021 ÅRS RAPPORT MED
UTGÅNGSPUNKT I DE ERFARENHETER SOM GJORTS UNDER DET FÖRSTA
ÅRET SOM SOM DEN EUROPEISKA RÄTTSSTATSMEKANISMEN VARIT AKTIV

Metod

Kontakt

Förfarande

Rapporten och de 27 landskapitlen har
utarbetats enligt en metod som diskuterats
av alla medlemsstater.

Nätverket för rättsstatsprincipen inrättades för att hjälpa till att etablera en samarbetsram och den metod som krävs för
att sammanställa denna rapport om rättsstatsprincipen. Nätverket ska fungera som
en kontinuerlig kommunikationskanal mellan
kommissionen och medlemsstaterna.

Genom hela förfarandet har kommissionen mottagit synpunkter från alla medlemsstater och från mer än 200 berörda
parter. Mer än 300 virtuella möten har ägt
rum, med bland annat medlemsstaterna,
berörda parter och det civila samhället.
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Hösten 2020: Diskussioner på nationell nivå Nationella
parlament, nationella myndigheter, berörda parter och
det civila samhället diskuterar 2020 års rapport, inklusive
landskapitel.
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Hösten 2020: Samarbete mellan institutionerna i EU.
Rådet och Europaparlamentet diskuterar 2020 års rapport
och dess landskapitel.
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30 SEPTEMBER 2020: KOMMISSIONEN LÄGGER FRAM
DEN FÖRSTA RAPPORTEN OM RÄTTSSTATSPRINCIPEN, SOM
INNEHÅLLER 27 LANDSKAPITEL
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