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SAMMENFATTENDE REFERAT 
 

Arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed 
 

Ledet af Věra Jourová, næstformand for Kommissionen 
 

Fredag den 21. januar 2022 kl. 10.00-12.00 
 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Dette tredje møde i arbejdsgruppen fandt sted i Europa-Parlamentets bygning i Strasbourg i 
hybridformat og blev webstreamet og var tilgængeligt for offentligheden. Formanden Věra JOUROVÁ 
åbnede mødet ved at give borgerrepræsentanterne en særlig velkomst og henledte 
opmærksomheden på anbefalingerne fra EU-borgerpanel 2, hvoraf ca. halvdelen blev henvist til denne 
arbejdsgruppe, mens de andre gik til arbejdsgruppen om europæisk demokrati. Formanden 
bemærkede, at EU-borgerpanelets anbefalinger, som var blevet tildelt arbejdsgruppen om værdier, 
var blevet grupperet i fem klynger, som medlemmerne havde anmodet om på det foregående møde. 

 
2. Drøftelse 
 
Formanden Věra JOUROVÁ indledte med at opfordre borgerrepræsentanter fra EU-borgerpanel 2 til 
at fremlægge deres anbefalinger om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed 
efterfulgt af præsentationer fra de nationale borgerpaneler, der havde afsluttet deres arbejde og 
havde anbefalinger inden for denne arbejdsgruppes ansvarsområde, nemlig de franske, nederlandske 
og tyske paneler. Formanden opfordrede også de medlemmer af arbejdsgruppen, der havde sendt 
skriftlige bidrag forud for dette møde, til at tage ordet og give en kortfattet fremlæggelse af deres 
argumenter. 
 
Repræsentanterne for såvel EU-borgerpaneler som nationale borgerpaneler (for så vidt angår det 
tyske panel ved skriftlig meddelelse læst op af formanden) redegjorde for deres anbefalinger og 
understregede, at de havde et mellemlangt sigt og var rettet mod at sikre et mere sammenhængende 
EU, hvor borgerne var opmærksomme på en fælles identitet baseret på rettigheder og fælles værdier. 
Borgerne nævnte for eksempel behovet for at beskytte sårbare personer, at sikre universel dækning 
af basale behov såsom bolig og sundhedspleje, at fremme aktivt medborgerskab, at sikre overholdelse 
af retsstatsprincippet i alle medlemsstater, at sætte en stopper for forskelsbehandling på grund af 
køn, seksualitet, race og religion, at sikre EU's ydre grænser bedre, at sikre en bedre integration af 
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migranter, at styrke EU's kompetence med hensyn til databeskyttelse, at forbedre uafhængigheden af 
og mangfoldigheden i ejerskabet af medier, at have bedre faktatjek, herunder en platform for 
korrektion af fejlinformation om EU,  at træffe foranstaltninger til at sikre et mere inklusivt 
arbejdsmarked med positiv særbehandling for at hjælpe mindretal og sårbare grupper,  at bekæmpe 
korruption og lukke skattely, at forbedre dyrevelfærdsstandarderne, at styrke EU's autonomi og 
kapacitet på forsvars- og sikkerhedsområdet, at skabe en årlig festival for Europa og at forsvare 
europæiske værdier internationalt.  Borgerne understregede, at de ønskede klare svar på deres 
anbefalinger og detaljerede forklaringer, hvis det for nogle af dem blev vurderet, at det ikke var 
nødvendigt med opfølgning. 
 
Arbejdsgruppens medlemmer reagerede derefter i en åben drøftelse på disse præsentationer og gav 
udtryk for deres støtte til eller modstand mod de forskellige anbefalinger eller overvejelser om, 
hvordan de bedst kunne gennemføres.  
 
Mange medlemmer af arbejdsgruppen gav udtryk for deres støtte til målene i de fleste af 
anbefalingerne og udvalgte ofte nogle, der skulle have særlig støtte, såsom dem, der vedrørte 
retsstatsprincippet, styrkelse af borgernes rettigheder og ikkeforskelsbehandling. 
 
Flere medlemmer af arbejdsgruppen henledte opmærksomheden på andre anbefalinger fra 
borgerpaneler eller idéer fra den flersprogede digitale platform, såsom den direkte anvendelighed af 
EU's charter om rettigheder i national ret, et EU-pas som symbol på statsborgerskab, behovet for 
beslutningstagning med kvalificeret flertal i forbindelse med afgørelser om sanktioner i henhold til 
artikel 7, et meget udvidet ERASMUS-program, genåbning af den europæiske forfatningsproces, 
samtidig med at der skulle tages hensyn til de risici, dette indebar, og bedre beskyttelse af 
virksomheder mod forsinket betaling af fakturaer.  
 
Nogle medlemmer af arbejdsgruppen udtrykte forbehold med hensyn til særlige anbefalinger, f.eks. 
vedrørende landbrug, et fælles arbejdssprog for EU, en årlig konference om retsstatsprincippet og 
universel børnepasning. Andre advarede om farerne ved forhastet tiltrædelse af nye medlemsstater, 
hvis de ikke var klar, eller hvis EU ikke var klar.  Nogle frygtede EU's overdrevne inddragelse i 
spørgsmål, der burde overlades til de nationale myndigheder. 
 
Nogle medlemmer af arbejdsgruppen fremsatte alternative forslag til dem, der var indeholdt i 
borgerpanelernes anbefalinger, såsom røde kort til de nationale parlamenter for at kunne modsætte 
sig EU's lovgivningsforslag, deregulering af EU's økonomi og mulighed for større autonomi eller 
uafhængighed for regioner, der valgte dette. 
 
Nogle medlemmer af arbejdsgruppen rejste spørgsmålet om "gennemførligheden" af anbefalinger og 
efterlyste oplysninger om, hvor lette de kunne være at gennemføre, eller om nogle allerede var en del 
af igangværende procedurer. Andre fremførte, at det var op til konferencen at angive, hvad der var 
ønskeligt, uanset de potentielle vanskeligheder ved at gennemføre dem.  Formanden understregede, 
at dette ville være et anliggende for konferencens bestyrelse eller medformændene at beslutte, da 
det berørte alle arbejdsgrupper. 
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Nogle deltagere meddelte, at de havde eller var i færd med at udarbejde skriftlige svar på 
anbefalingerne, og formanden forsikrede, at der ville blive taget behørigt hensyn til disse. Et medlem 
af arbejdsgruppen foreslog, at der på det næste møde blev fremlagt en liste over de ti idéer, der havde 
fået mest støtte på den digitale platform, og som faldt ind under arbejdsgruppens ansvarsområde, og 
at dem, der stod bag dem, skulle indbydes til et møde i arbejdsgruppen.  
 
To repræsentanter fra medlemsstaterne pegede på et problem med tilvejebringelsen af oplysninger 
fra initiativer, der var tilrettelagt på nationalt plan, og anmodede om en afklaring af processen 
vedrørende de nationale borgerpanelers og arrangementers bidrag til konferencen. 
 
Formanden gav endelig borgerrepræsentanterne det sidste ord. Mange af dem understregede 
behovet for en effektiv og synlig opfølgning på deres anbefalinger og på konferencens konklusioner, 
herunder fuldstændige forklaringer, hvis der ikke fulgtes op på forslag. 
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Formanden Věra JOUROVÁ takkede alle deltagerne for deres værdifulde input. Hun afsluttede 
mødet med at konkludere følgende: 

• Arbejdsgruppen ville fortsat indsamle idéer og udtalelser fra alle konferencens kanaler (EU-
borgerpaneler og nationale borgerpaneler, den flersprogede digitale platform). Hun 
bemærkede, at de nationale borgerpaneler, der endnu ikke havde afsluttet deres arbejde, 
ville få den nødvendige plads på de næste arbejdsgruppemøder, og præciserede, at der 
foregik en løbende udveksling på teknisk plan om de nationale borgerpanelers og 
arrangementers bidrag, idet hun understregede, at de nationale panelers repræsentanter 
kunne deltage i arbejdsgruppens og plenarforsamlingens møder.   

• De modtagne udtalelser ville efterfølgende skulle konsolideres på en rimelig og harmoniseret 
måde for plenarforsamlingen.  

• I dette perspektiv burde konferencens formænd og bestyrelsen fastsætte en frist for nye 
bidrag, navnlig vedrørende platformen. Medlemmerne af arbejdsgruppen skulle underrettes 
om platformens resultater i god tid, og der vil blive taget behørigt hensyn til resultaterne 
heraf.   

• Konferencen ville sandsynligvis blive afsluttet den 9. maj med et endeligt resultat, der burde 
være baseret på input fra konferencens kanaler.  

 

 


