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ORODJA EU ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE
EU ima na voljo številna orodja za zagotavljanje spoštovanja pravne države v vseh državah članicah. Številne države
članice imajo visoke standarde pravne države, obstajajo pa tudi pomembni izzivi, ki se med državami članicami razlikujejo.
Ker so izzivi za pravno državo različni, imamo tudi različna orodja. Vsako je prilagojeno specifičnim razmeram in je
namenjeno spodbujanju razprave o težavah na področju pravne države, njihovem preprečevanju ali odzivanju nanje.

ZAKAJ JE PRAVNA DRŽAVA POMEMBNA?

KAKŠNA JE VLOGA KOMISIJE?

Pravna država je ena od temeljnih vrednot, na katerih
je zgrajena Evropska unija. Ni abstrakten pojem. Pravna
država neposredno vpliva na življenje vseh državljank in
državljanov. To pomeni, da se pravo enako uporablja za
vse člane družbe, vključno z vladami in parlamenti, in
sicer pod nadzorom neodvisnih in nepristranskih sodišč.

Kakor priznava Sodišče Evropske unije, je Evropska
komisija odgovorna za zagotavljanje spoštovanja pravne
države kot temeljne vrednote, zapisane v Pogodbah
EU, ter za zagotavljanje spoštovanja prava, vrednot
in načel EU.

PREPREČEVANJE IN SPODBUJANJE
EVROPSKI MEHANIZEM PRAVNE DRŽAVE

PREGLED STANJA NA PODROČJU PRAVOSODJA
V EU

Letni cikel, katerega osrednji del je letno poročilo
o stanju pravne države, za spodbujanje pravne države
v vseh državah članicah ter preprečevanje nastajanja ali
poglabljanja izzivov.

Letno poročilo s primerljivimi podatki o neodvisnosti,
kakovosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih
sistemov.

EVROPSKI SEMESTER

MEHANIZEM ZA SODELOVANJE IN PREVERJANJE

Letni proces, na podlagi katerega se pripravijo priporočila
za vse države o makroekonomskih in strukturnih
vprašanjih, pa tudi o pravosodnih sistemih in boju proti
korupciji, da bi se spodbudila gospodarska rast.

Redno spremljanje in poročila o napredku za Romunijo
in Bolgarijo za odpravljanje pomanjkljivosti, povezanih
z reformo pravosodja in korupcijo, kar zadeva Bolgarijo,
pa z bojem proti organiziranemu kriminalu.

PODPORA CIVILNI DRUŽBI, MREŽAM IN
PROJEKTOM

STRUKTURNE REFORME

Instrumenti financiranja EU, komunikacijske kampanje in
promocijske dejavnosti, vključno s podporo pravosodnim
mrežam, pluralnosti in svobodi medijev.

Tehnična in finančna podpora državam članicam za
izvajanje strukturnih reform.

ODZIV
KRŠITVE

ČLEN 7 POGODBE O EVROPSKI UNIJI

Zagotavljanje, da se pravo EU na nacionalni ravni
pravilno uporablja in spoštuje.

Instrument Pogodbe za odpravljanje resnih kršitev
pravne države z možnimi sankcijami.

OKVIR ZA PRAVNO DRŽAVO

PREDLAGANI REŽIM POGOJEVANJA ZA ZAŠČITO
PRORAČUNA EU

Orodje za zgodnje opozarjanje, ki ga je Komisija sprejela
marca 2014 in ji omogoča, da začne dialog z državo
članico, da bi obravnavala sistemske nevarnosti za
pravno državo, da bi preprečila njihovo stopnjevanje.

Predlog, ki povezuje pravno državo z uporabo sredstev
EU, kar EU omogoča, da začasno ustavi, zmanjša ali
omeji dostop do financiranja EU v primeru kršitev.

KAKO DELUJE EVROPSKI MEHANIZEM PRAVNE DRŽAVE:

DRŽAVE ČLANICE

NEVLADNE ORGANIZACIJE,
POKLICNA ZDRUŽENJA, DRUGI
DELEŽNIKI

MREŽA KONTAKTNIH TOČK ZA
PRAVNO DRŽAVO

PISNI PRISPEVEK

PISNI PRISPEVEK

OBISKI KOMISIJE V DRŽAVAH

LETNO

POROČILO O STANJU PRAVNE
DRŽAVE

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
MED INSTITUCIJAMI EU: SVET, EVROPSKI
PARLAMENT, ...

DIALOG V DRŽAVAH ČLANICAH:
NACIONALNI PARLAMENTI, ORGANI,
CIVILNA DRUŽBA

KAKO DELUJE OKVIR ZA NAČELO PRAVNE DRŽAVE:
OKVIR EVROPSKE UNIJE ZA NAČELO PRAVNE DRŽAVE

OPOZORILO ZA SISTEMSKO NEVARNOST ZA
PRAVNO DRŽAVO
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MNENJE KOMISIJE O STANJU PRAVNE
DRŽAVE

PRIPOROČILO KOMISIJE V ZVEZI Z NAČELOM
PRAVNE DRŽAVE

ZAČETEK POSTOPKOV NA
PODLAGI ČLENA 7 PEU

USPEŠNO
REŠEVANJE

PREVENTIVNI
MEHANIZEM

MEHANIZEM ZA
MEHANIZEM

KAKO DELUJE ČLEN 7 POGODBE O EU:
Člen 7(1): PREVENTIVNI UKREPI
Ugotovitev očitnega TVEGANJA hujše kršitve vrednot iz člena 2 PEU

Obrazloženi predlog:
ene tretjine držav članic

Zaslišanje zadevne države
EU v Svetu

Odobritev Evropskega
parlamenta
(dvotretjinska večina
oddanih glasov, ki
predstavlja večino članov)

ali
Evropske komisije
ali
Evropskega parlamenta

Sklep Sveta o ugotovitvi
očitnega tveganja hujše
kršitve vrednot iz člena 2
PEU
(s štiripetinsko večino
držav članic razen zadevne
države EU)
Svet lahko izda
priporočila

(dvotretjinska večina
oddanih glasov, ki
predstavlja večino članov)

(z večino štirih petin držav
članic razen zadevne
države EU)

Člen 7(2) in (3) MEHANIZEM ZA SANKCIONIRANJE

Predlog:
Člen 7(2)
ene tretjine držav članic
ali
Evropske komisije

Predložene pripombe
zadevne države EU

Odobritev Evropskega
parlamenta
(dvotretjinska večina
oddanih glasov, ki
predstavlja večino
poslancev EP)

Evropski svet ugotovi
obstoj hujše in vztrajne
kršitve (sklep sprejet
SOGLASNO razen zadevne
države EU)

Člen 7(3) PEU: Mirovanje nekaterih pravic
Svet se lahko odloči za mirovanje pravic članstva,
vključno z glasovalnimi pravicami
Za glasovanje je potrebna kvalificirana večina, ki je
opredeljena kot:
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Ugotovitev OBSTOJA hujše in vztrajne kršitve vrednot iz člena 2 PEU

Zadevna država EU ne sodeluje pri glasovanju.
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• in zajema 65 % prebivalstva držav članic, ki sodelujejo
pri glasovanju.
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• 72 % držav članic, razen zadevne države članice;

