VERSLAG OVER
DE RECHTSSTAAT
2020
HET EUROPESE RECHTSSTAATMECHANISME
STAP VOOR STAP
Januari – februari 2020: Oprichting van een netwerk voor
de rechtsstaat. De lidstaten hebben hun contacten voor
de rechtsstaat aangeduid; eerste vergadering van het
netwerk voor de rechtsstaat.
Mei 2020: De lidstaten en andere belanghebbenden
hebben schriftelijke bijdragen geleverd; tweede
vergadering van het netwerk voor de rechtsstaat.
Juli – september 2020: Commissie verzamelt alle
bevindingen en bereidt ontwerpen van hoofdstukken per
land voor.

Maart – mei 2020: De lidstaten zijn geraadpleegd over de
methode en de vragenlijst op basis waarvan zij nadien hun
input hebben geleverd.

Mei – juli 2020: Commissie voert virtuele landenbezoeken
uit.
September 2020: De lidstaten ontvangen hun
ontwerphoofdstuk per land om feitelijke actualiseringen
te doen.

COMMISSIE BEGINT MET DE VOORBEREIDING VAN HET VERSLAG OVER
DE RECHTSSTAAT 2021, OP BASIS VAN DE ERVARINGEN VAN HET EERSTE
JAAR VAN HET EUROPESE RECHTSSTAATMECHANISME

Methode

Contactgegevens

Procedure

Het verslag en de 27 hoofdstukken per
land zijn opgesteld op basis van een door
alle lidstaten besproken methode.

Het netwerk voor de rechtsstaat is opgericht
om het nieuwe samenwerkingskader en de
benodigde methode om dit verslag over de
rechtsstaat te helpen opzetten. Het netwerk
biedt een permanent communicatiekanaal
tussen de Commissie en de lidstaten.

Gedurende
de
gehele
procedure
heeft de Commissie input ontvangen
van alle lidstaten en van meer dan
200 belanghebbenden. Er hebben
meer dan 300 virtuele bijeenkomsten
plaatsgevonden, met de lidstaten, de
belanghebbenden en het maatschappelijk
middenveld.

doi:10.2838/916703

Najaar 2020: Bespreking op nationaal niveau De nationale
parlementen, nationale autoriteiten, belanghebbenden en
het maatschappelijk middenveld wordt verzocht het verslag
over de rechtsstaat 2020, inclusief de hoofdstukken per
land, te bespreken.

ISBN 978-92-76-22535-5

Najaar 2020: Interinstitutionele samenwerking binnen
de EU De Raad en het Europees Parlement bespreken het
verslag over de rechtsstaat 2020 en de hoofdstukken per
land.
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30 SEPTEMBER 2020: DE COMMISSIE PRESENTEERT
VOOR DE EERSTE KEER HET VERSLAG OVER DE RECHTSSTAAT,
DAT 27 LANDENHOOFDSTUKKEN OMVAT
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