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Θέμα: Παραβίαση του κράτους δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 28 Αυγούστου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι προτίθεται να 
αναστείλει, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2019, τη λειτουργία του εθνικού 
κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί το 
κοινοβούλιο να ασκεί τη νομοθετική του λειτουργία, να εφαρμόζει σύστημα ελέγχων και 
εξισορροπήσεων επί της εκτελεστικής εξουσίας και, ειδικότερα, να αναλαμβάνει κοινοβουλευτικές 
δραστηριότητες σε σχέση με τη διαδικασία του Brexit.

Γνωρίζει η Επιτροπή κάποιο προηγούμενο, όπου κράτος μέλος ανέστειλε τη λειτουργία του 
κοινοβουλίου του για τόσο μακρό χρονικό διάστημα ή σε μια τόσο σημαντική χρονική συγκυρία;

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου ως υφιστάμενου μέλους της ΕΕ 
με τα πρότυπα του κράτους δικαίου της ΕΕ και, ειδικότερα, με τις θεμελιώδεις αξίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ);

Η Επιτροπή έχει κινήσει στο παρελθόν διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών 
ενεργοποιώντας τον μηχανισμό του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ως εκ τούτου, θα εξετάσει η Επιτροπή το 
ενδεχόμενο να κινήσει επειγόντως την εν λόγω διαδικασία στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας 
υπόψη τον σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης από το Ηνωμένο Βασίλειο των αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ;


