IZVJEŠĆE O
VLADAVINI PRAVA
ZA 2020.
EUROPSKI MEHANIZAM ZA VLADAVINU PRAVA
KORAK PO KORAK
Siječanj – veljača 2020.: Uspostava mreže za vladavinu
prava. Države članice odredile su kontaktne točke za
vladavinu prava; prvi sastanak Mreže za vladavinu prava.

Svibanj 2020.: Države članice i drugi dionici dostavili
su pisane doprinose; drugi sastanak mreže za vladavinu
prava.
Srpanj – rujan 2020.: Komisija je prikupila sve nalaze i
počela pripremati nacrte poglavlja za svaku zemlju EU-a.

Ožujak – svibanj 2020.: Održana su savjetovanja s
državama članicama o metodologiji i upitniku na temelju
kojih su države članice kasnije dale svoj doprinos.

Svibanj – srpanj 2020.: Komisija je obavila virtualne
posjete zemljama.
Rujan 2020.: državama članicama dostavljen je nacrt
poglavlja za njihovu zemlju radi činjeničnog ažuriranja.

KOMISIJA ZAPOČINJE PRIPREMU IZVJEŠĆA O VLADAVINI PRAVA ZA
2021. NA TEMELJU ISKUSTAVA STEČENIH U PRVOJ GODINI DJELOVANJA
EUROPSKOG MEHANIZMA ZA VLADAVINU PRAVA

Metodologija

Kontakt

Postupak

Izvješće i poglavlja za 27 zemalja EU-a
pripremljeni su na temelju metodologije o
kojoj su raspravile sve države članice.

Mreža za vladavinu prava osnovana je
radi pružanja pomoći pri uspostavi okvira
za suradnju i metodologije za izradu ovog
izvješća o vladavini prava. Mreža služi
kao stalni komunikacijski kanal između
Komisije i država članica.

Tijekom postupka Komisija je primila
informacije od svih država članica i
preko 200 dionika. Održano je više od
300 virtualnih sastanaka, uključujući
sastanke s državama članicama, dionicima
i civilnim društvom.
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Jesen 2020.: Rasprave na nacionalnoj razini
Nacionalni parlamenti, nacionalna tijela, dionici i civilno
društvo pozivaju se na raspravu o Izvješću o vladavini prava
za 2020., među ostalim i o poglavljima o pojedinačnim
zemljama.

ISBN 978-92-76-22522-5

Jesen 2020.: Suradnja među institucijama EU-a
Rasprava Vijeća i Europskog parlamenta o Izvješću o
vladavini prava za 2020. i poglavljima za svaku zemlju
EU-a.
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30. RUJNA 2020.: KOMISIJA PREDSTAVLJA PRVO IZVJEŠĆE O
VLADAVINI PRAVA, KOJE UKLJUČUJE POGLAVLJA O
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