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2020 m. sausio – vasario mėn.: Teisinės valstybės
tinklo sukūrimas. Valstybės narės skyrė nacionalinius
kontaktinius asmenis teisinės valstybės klausimais;
pirmasis teisinės valstybės tinklo posėdis.
2020 m. gegužės mėn.: valstybės narės ir kiti
suinteresuotieji subjektai pateikė rašytinę informaciją;
antrasis Teisinės valstybės tinklo posėdis.
2020 m. liepos – rugsėjo mėn.: Komisija apibendrina
visas išvadas ir parengia šalių skyrių projektus.

2020 m. kovo – gegužės mėn.: su valstybėmis narėmis
konsultuotasi dėl metodikos ir klausimyno, pagal kurį jos
vėliau pateikė informaciją.

2020 m. gegužės – liepos mėn. Komisija vykdo virtualius
šalių vizitus.
2020 m. rugsėjo mėn.: valstybės narės gauna šalių skyrių
projektus, kad pateiktų naujausią faktinę informaciją.
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Metodika

Kontaktiniai duomenys

Procesas

Ataskaita ir 27 šalių skyriai parengti
remiantis metodika, aptarta su visomis
valstybėmis narėmis.

Teisinės valstybės tinklas sukurtas
siekiant padėti sukurti bendradarbiavimo
sistemą ir metodiką, reikalingą parengti
šią teisinės valstybės principo taikymo
ataskaitą. Tinklas užtikrina nuolatinį ryšių
tarp Komisijos ir valstybių narių palaikymo
kanalą.

Viso proceso metu Komisija gavo
informaciją iš visų valstybių narių ir
iš daugiau kaip 200 suinteresuotųjų
subjektų. Surengta daugiau kaip 300
virtualių posėdžių. įskaitant posėdžius su
valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais
subjektais ir pilietine visuomene.
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2020 m. ruduo: diskusija nacionaliniu lygmeniu
Nacionaliniai
Parlamentai,
nacionalinės
valdžios
institucijos, suinteresuotieji subjektai ir pilietinė visuomenė
raginami aptarti 2020 m. teisinės valstybės principo
taikymo ataskaitą, įskaitant šalių skyrius.
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2020 m. ruduo: ES tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
Taryba ir Europos Parlamentas aptaria 2020 m. teisinės
valstybės principo taikymo ataskaitą ir jos šalių skyrius.
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2020 M. RUGSĖJO 30 D. KOMISIJA PRISTATO PIRMĄJĄ
TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPO TAIKYMO ATASKAITĄ,
Į KURIĄ ĮTRAUKTI 27 ŠALIŲ SKYRIAI.

Print

© Europos Sąjunga, 2020
Šį dokumentą leidžiama pakartotinai naudoti, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir visi pakeitimai (licencija „Creative Commons Attribution 4.0 International“). Norint naudoti ar atgaminti elementus, kurių autorių
teisės nepriklauso ES, gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą.
Jei nenurodyta kitaip, visų vaizdų autorių teisės priklauso Europos Sąjungai.

2020 m. rugsėjo mėn.

