RELATÓRIO
SOBRE O ESTADO
DE DIREITO 2020
O MECANISMO EUROPEU PARA O ESTADO DE DIREITO
ETAPA A ETAPA
Janeiro-fevereiro de 2020: Criação da rede para o
Estado de direito. Os Estados-Membros nomearam pontos
de contacto em matéria de Estado de direito; primeira
reunião da rede para o Estado de direito.
Maio de 2020: Os Estados-Membros e outras partes
interessadas apresentaram contributos escritos; segunda
reunião da rede para o Estado de direito.
Julho-setembro de 2020: A Comissão compila as
constatações e prepara projetos de capítulos por país.

Março-maio de 2020: Consulta aos EstadosMembros
sobre a metodologia e o questionário que servirão de base
aos seus contributos subsequentes.

Maio-julho de 2020: A Comissão realiza visitas virtuais
aos países.
Setembro de 2020: Os Estados-Membros recebem os
correspondentes projetos de capítulos, para apresentarem
atualizações factuais.

A COMISSÃO COMEÇARÁ A PREPARAR O RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE
DIREITO DE 2021, COM BASE NA EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA AO LONGO DO
PRIMEIRO ANO DE FUNCIONAMENTO DO MECANISMO EUROPEU PARA O
ESTADO DE DIREITO

Metodologia

Contacto

Processo

O relatório e os 27 capítulos por país foram
elaborados com base numa metodologia
discutida com todos os Estados-Membros.

A rede para o Estado de direito foi criada
para ajudar a estabelecer o quadro de
colaboração e a metodologia subjacentes
à elaboração do presente relatório sobre
o Estado de direito. A rede proporciona um
canal de comunicação permanente entre a
Comissão e os Estados-Membros.

Ao longo do processo, a Comissão recebeu
contributos de todos os Estados-Membros
e de mais de 200 partes interessadas.
Foram realizadas mais de 300 reuniões
virtuais, incluindo com representantes dos
Estados-Membros, das partes interessadas
e da sociedade civil.
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Outono de 2020: Debate a nível nacional — os parlamentos,
autoridades, partes interessadas e sociedades civis
nacionais são convidados a debater o relatório sobre o
Estado de direito de 2020, incluindo os capítulos por país.
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Outono de 2020: Cooperação interinstitucional da UE — o
Conselho e o Parlamento Europeu debaterão o relatório
sobre o Estado de direito de 2020 e os respetivos capítulos
por país.

DS-04-20-553-PT-N

30 DE SETEMBRO DE 2020: A COMISSÃO APRESENTA O
PRIMEIRO RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE DIREITO, QUE
INCLUI 27 CAPÍTULOS POR PAÍS

PDF

© União Europeia, 2020
É autorizada a reutilização do presente documento, desde que seja feita uma menção adequada da sua origem e que sejam indicadas eventuais alterações (licença «Creative Commons Attribution 4.0 International»). A utilização ou reprodução de elementos que não sejam propriedade da União Europeia, poderá requerer a obtenção de autorização dos titulares dos respetivos direitos.
Todas as imagens © União Europeia, salvo indicação em contrário.

Setembro de 2020

