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Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 7 και 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη την Γνώμη αριθ. 1/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 
17ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την από 2ας Μαΐου 2018 πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, 
καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα των κρατών μελών έναντι των Συνθηκών, καθώς 
και την εθνική τους ταυτότητα και τις οικείες νομικές, συνταγματικές και πολιτιστικές 
παραδόσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν κοινό αλλά όχι ενιαίο όραμα, και ότι η 
συνεργασία τους βασίζεται πρωτίστως στην αρχή της επικουρικότητας και της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με  αποκλίνουσες εθνικές ιδιαιτερότητες·

1 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις του κράτους δικαίου που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τα όρια που θέτει ο νόμος, τον έλεγχο από ανεξάρτητα και αμερόληπτα 
δικαστήρια, τη διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική νομοθέτηση και 
την ασφάλεια δικαίου, πρέπει να ισχύουν εξίσου για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις 
αρχές των κρατών μελών·

1. τονίζει ότι, όπως επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 11ης 
Δεκεμβρίου 2020, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 αποτελεί επί του παρόντος 
αντικείμενο υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, συνεπώς, δεν είναι οριστικός ούτε νομικά δεσμευτικός·

2. υπενθυμίζει την ανάγκη η νομοθεσία να εφαρμόζεται αντικειμενικά, αμερόληπτα, και 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, και όχι βάσει πολιτικών προσανατολισμών· 
σημειώνει ότι στα κράτη μέλη υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολιτικής παρέμβασης 
στον διορισμό δικαστών, συμπεριλαμβανομένων δικαστών ανώτατων ή αντίστοιχων 
δικαστηρίων, καθώς και παραδείγματα έλλειψης ανεξαρτησίας εντός του δικαστικού 
σώματος·

3. εκφράζει προβληματισμό για την επιθυμία της Επιτροπής να θεσπίσει ενιαίο ορισμό της 
έννοιας του κράτους δικαίου, αγνοώντας τις διαφορετικές συνταγματικές παραδόσεις 
των κρατών μελών· εκτιμά ότι η επιθυμία αυτή αντικατοπτρίζει μια πολιτική 
χειραγώγηση του κράτους δικαίου, η οποία αποσκοπεί να υπονομεύσει τις δημοκρατικά 
εκλεγμένες κυβερνήσεις και τη διά νόμου επιβολή τυποποιημένων τρόπων ζωής εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. τονίζει ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη νόμιμη διαδικασία για την αντιμετώπιση 
καταγγελιών για παραβιάσεις του κράτους δικαίου· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο έχει 
τώρα εξουσία να ενεργεί αυτοτελώς στο πλαίσιο διαδικασιών που βρίσκονται τώρα σε 
εξέλιξη·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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