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Darbo grupės vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo klausimais 
PROTOKOLO SANTRAUKA 

 

 
 

Pirmininkė: Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová 
 

2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 10.00–12.00 val. 
 
 

1. Įžanginės pirmininkės pastabos 
 

Šis mišraus formato trečiasis darbo grupės posėdis vyko Europos Parlamento pastate Strasbūre ir buvo 
viešai transliuojamas internetu. Pirmininkė Věra JOUROVÁ pradėdama posėdį atskirai pasveikino 
piliečių atstovus ir atkreipė dėmesį į 2-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijas, iš kurių maždaug 
pusė buvo perduota šiai darbo grupei, o kitos – darbo grupei Europos demokratijos klausimais. 
Pirmininkė pažymėjo, kad Europos piliečių forumo rekomendacijos, skirtos darbo grupei vertybių 
klausimais, yra suskirstytos į penkias grupes, kaip ankstesniame posėdyje prašė nariai. 

 
2. Diskusijos 
 
Pirmininkė V. JOUROVÁ pirmiausia pakvietė 2-ojo Europos piliečių forumo piliečių atstovus pristatyti 
savo rekomendacijas dėl vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo, o vėliau pranešimus perskaitė 
nacionalinių piliečių forumų, kurie baigė darbą ir pateikė rekomendacijas šios darbo grupės 
kompetencijai priklausančias klausimais, būtent Prancūzijos, Nyderlandų ir Vokietijos forumų, 
atstovai. Pirmininkė taip pat pakvietė pasisakyti ir trumpai pristatyti savo argumentus tuos darbo 
grupės narius, kurie iki šio posėdžio pateikė pastabas raštu. 
 
Europos ir nacionalinių piliečių forumų atstovai pranešė (Vokietijos forumo atveju – pirmininkė 
perskaitė rašytinį pranešimą) apie savo rekomendacijas, pabrėždami, kad jose nustatomi vidutinės 
trukmės laikotarpio tikslai ir jomis siekiama užtikrinti glaudesnę ES, kurioje piliečiai suvoktų bendrą 
tapatybę, grindžiamą teisėmis ir bendromis vertybėmis. Pavyzdžiui, piliečiai paminėjo, kad reikia 
apsaugoti pažeidžiamus asmenis; užtikrinti tokių pagrindinių poreikių, kaip būstas ir sveikatos 
priežiūra, visuotinį patenkinimą; sudaryti palankesnes sąlygas aktyviam pilietiškumui; užtikrinti, kad 
visose valstybėse narėse būtų laikomasi teisinės valstybės principo; panaikinti diskriminaciją dėl lyties, 
lytinės tapatybės, rasės ir religijos; užtikrinti stipresnę ES išorės sienų apsaugą; geriau integruoti 
migrantus; stiprinti ES kompetenciją duomenų apsaugos srityje; didinti žiniasklaidos nepriklausomumą 
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ir su ja susijusių nuosavybės santykių įvairovę; geriau tikrinti faktus, įskaitant platformą, skirtą 
klaidingos informacijos apie ES taisymui; imtis priemonių siekiant didinti darbo rinkos įtraukumą ir 
imtis pozityvių veiksmų siekiant padėti mažumoms ir pažeidžiamoms grupėms; kovoti su korupcija ir 
išgyvendinti mokesčių rojus; gerinti gyvūnų gerovės standartus; užtikrinti didesnį ES savarankiškumą 
ir pajėgumus gynybos ir saugumo srityse; sukurti kasmetinį Europos festivalį; tarptautiniu mastu ginti 
Europos vertybes. Piliečiai pabrėžė, kad jie nori aiškių atsakymų į jų rekomendacijas ir išsamių 
paaiškinimų tuo atveju, jei būtų nuspręsta, kad dėl kurių nors iš jų nereikia imtis tolesnių veiksmų. 
 
Paskui darbo grupės nariai dalyvavo atvirose diskusijose apie šiuos pristatymus ir pareiškė pritarimą 
ar nepritarimą įvairioms rekomendacijoms arba svarstė, kaip jas būtų galima geriausiai įgyvendinti.  
 
Daugelis darbo grupės narių nurodė pritariantys daugumos rekomendacijų tikslams, dažnai 
pademonstruodami ypatingą paramą kai kurioms iš jų, pavyzdžiui, dėl teisinės valstybės, piliečių teisių 
stiprinimo ir nediskriminavimo. 
 
Keli darbo grupės nariai atkreipė dėmesį į kitas piliečių forumų rekomendacijas arba daugiakalbės 
skaitmeninės platformos idėjas, pavyzdžiui, dėl tiesioginio ES teisių chartijos taikymo nacionalinei 
teisei, ES paso kaip pilietybės simbolio, būtinybės kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimus dėl 
sankcijų pagal 7 straipsnį, gerokai išplėstos programos „Erasmus“, Europos konstitucinio proceso 
atnaujinimo, kartu atsižvelgiant į su tuo susijusią riziką, ir geresnės įmonių apsaugos nuo pavėluoto 
sąskaitų apmokėjimo.  
 
Kai kurie darbo grupės nariai išreiškė abejonių dėl konkrečių rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl žemės 
ūkio, vienos ES darbo kalbos, metinės konferencijos teisinės valstybės klausimais ir visuotinės vaikų 
priežiūros. Kiti dalyviai įspėjo apie skuboto naujų valstybių narių stojimo į ES pavojus, jei jos arba ES 
nėra pasirengusios. Kai kurie nuogąstavo, kad ES pernelyg aktyviai dalyvauja sprendžiant klausimus, 
kurie turėtų būti palikti spręsti nacionalinėms valdžios institucijoms. 
 
Kai kurie darbo grupės nariai pateikė alternatyvių pasiūlymų tiems, kurie išdėstyti piliečių grupių 
rekomendacijose, pavyzdžiui, dėl nacionalinių parlamentų raudonosios kortelės, kad jie galėtų 
prieštarauti ES pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, ES ekonomikos reguliavimo 
panaikinimo ir didesnės autonomijos ar nepriklausomumo suteikimo juos pasirinkusiems regionams. 
 
Kai kurie darbo grupės nariai iškėlė rekomendacijų įgyvendinamumo klausimų ir paragino nurodyti, 
kiek paprasta būtų jas įgyvendinti ir ar jos jau yra įtrauktos į dar nebaigtas procedūras. Kiti dalyviai 
teigė, kad nurodyti, kas pageidautina, neatsižvelgiant į galimus įgyvendinimo sunkumus, turi 
Konferencija. Pirmininkė pabrėžė, kad sprendimą tuo klausimu priims Konferencijos vykdomoji 
valdyba arba pirmininkai, nes jis daro įtaką visoms darbo grupėms. 
 
Kai kurie dalyviai pranešė pateikę arba rengiantys rašytinius atsakymus į rekomendacijas, o pirmininkė 
patikino, kad į juos bus tinkamai atsižvelgta. Vienas darbo grupės narys pasiūlė kitame posėdyje 
pateikti darbo grupės kompetencijai priklausančias dešimt idėjų, kurioms pritarta skaitmeninėje 
platformoje, ir jų autorius pakviesti į darbo grupės posėdį.  
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Du valstybių narių atstovai atkreipė dėmesį į klausimą dėl informacijos teikimo pagal nacionaliniu 
lygmeniu organizuojamas iniciatyvas ir paprašė patikslinti procesą, susijusį su nacionalinių piliečių 
forumų ir renginių indėliu į Konferenciją. 
 
Galiausiai pirmininkė piliečių atstovams tarė baigiamąjį žodį. Daugelis jų pabrėžė, kad reikia imtis 
veiksmingų ir matomų tolesnių veiksmų, susijusių su jų rekomendacijomis ir Konferencijos išvadomis, 
įskaitant išsamius paaiškinimus tuo atveju, jei dėl kurių nors pasiūlymų nebus imtasi tolesnių veiksmų. 
 

3. Baigiamosios pirmininkės pastabos 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ padėkojo visiems dalyviams už jų vertingą indėlį. Baigdama posėdį ji 
padarė šias išvadas: 

• Darbo grupė toliau rinks idėjas ir nuomones iš visų Konferencijos kanalų (Europos ir 
nacionalinių piliečių forumų, daugiakalbės skaitmeninės platformos). Ji pažymėjo, kad kituose 
darbo grupės posėdžiuose bus suteikta pakankamai laiko nacionaliniams piliečių forumams, 
kurie dar nebaigė savo darbo, ir patikslino, kad techniniu lygmeniu tebesikeičiama informacija 
apie nacionalinių piliečių forumų ir renginių indėlį, pabrėždama, kad nacionalinių forumų 
atstovai gali dalyvauti darbo grupės posėdžiuose ir plenariniuose posėdžiuose.  

• Gautas nuomones vėliau reikės tinkamai ir darniai konsoliduoti ir pateikti plenarinei sesijai.  
• Atsižvelgiant į tai, Konferencijos pirmininkai ir Vykdomoji valdyba turėtų nustatyti naujų 

pasiūlymų, ypač susijusių su platforma, pateikimo terminą. Darbo grupės nariams turi būti 
laiku pranešama apie platformos veiklos rezultatus, ir į tuos rezultatus bus tinkamai 
atsižvelgta.  

• Konferencija greičiausiai bus baigta gegužės 9 d., o galutinis rezultatas turėtų būti grindžiamas 
iš Konferencijos kanalų gautu indėliu.  

 

 


