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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
 

Pracovná skupina pre hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť 
 

Predsedá Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie 
 

Piatok 21. januára 2022 od 10.00 do 12.00 h 
 
 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Táto tretia schôdza pracovnej skupiny sa konala v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu v 
hybridnom formáte a bola verejná, teda vysielaná cez internet. Predsedníčka Věra JOUROVÁ otvorila 
schôdzu tým, že osobitne privítala zástupcov občanov a upozornila na odporúčania európskej 
panelovej diskusie občanov č. 2, z ktorých približne polovica bola postúpená tejto pracovnej skupine, 
zatiaľ čo ostatné boli postúpené pracovnej skupine pre európsku demokraciu. Predsedajúca 
poznamenala, že odporúčania európskej panelovej diskusie, ktoré boli pridelené pracovnej skupine 
pre hodnoty, boli zoskupené do piatich skupín, ako to požadovali členovia na predchádzajúcej schôdzi. 

 
2. Diskusia 
 
Predsedníčka JOUROVÁ na úvod vyzvala zástupcov občanov z európskej panelovej diskusie 2, aby 
predstavili svoje odporúčania týkajúce sa hodnôt a práv, právneho štátu a bezpečnosti, po ktorých 
nasledovali prezentácie tých národných občianskych panelov, ktoré ukončili svoju prácu a majú 
odporúčania v rámci pôsobnosti tejto pracovnej skupiny, konkrétne francúzskeho, holandského a 
nemeckého panelu. Predsedajúca tiež vyzvala tých členov pracovnej skupiny, ktorí pred touto 
schôdzou zaslali písomné príspevky, aby vystúpili a v krátkosti predstavili svoje argumenty. 
 
Zástupcovia európskych, ako aj národných panelových diskusií občanov (v prípade nemeckého panelu 
prostredníctvom písomného oznámenia, ktoré prečítala predsedníčka) informovali o svojich 
odporúčaniach a zdôraznili, že sú zamerané na strednodobý horizont a na zabezpečenie súdržnejšej 
EÚ, v ktorej si občania uvedomujú spoločnú identitu založenú na právach a spoločných hodnotách. 
Občania napríklad spomenuli potrebu chrániť zraniteľné osoby; zabezpečiť všeobecné poskytovanie 
základných potrieb, ako je bývanie a zdravotná starostlivosť; uľahčiť aktívne občianstvo; zabezpečiť 
dodržiavanie zásad právneho štátu vo všetkých členských štátoch; ukončiť diskrimináciu na základe 
pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy a náboženstva; lepšie chrániť vonkajšie hranice EÚ; lepšie 
integrovať migrantov; posilniť právomoci EÚ v oblasti ochrany údajov; zlepšiť nezávislosť a 
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rozmanitosť vlastníctva médií; lepšie overovanie faktov vrátane platformy na opravu nesprávnych 
informácií o EÚ;  prijať opatrenia na zabezpečenie inkluzívnejšieho trhu práce s pozitívnymi 
opatreniami na pomoc menšinám a zraniteľným skupinám;  bojovať proti korupcii a zatvoriť daňové 
raje; zlepšiť normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; potrebu väčšej autonómie a 
kapacity EÚ v oblasti obrany a bezpečnosti; organizovať každoročný festival Európy a obhajovať 
európske hodnoty na medzinárodnej úrovni.  Občania zdôraznili, že chcú jasné odpovede na svoje 
odporúčania a podrobné vysvetlenia, ak by sa v prípade niektorých uvažovalo, že nie sú potrebné 
následné opatrenia. 
 
Členovia pracovnej skupiny potom na tieto vystúpenia reagovali v otvorenej diskusii, pričom vyjadrili 
svoju podporu alebo nesúhlas s rôznymi odporúčaniami alebo uvažovali o tom, ako by sa mohli čo 
najlepšie realizovať.  
 
Mnohí členovia pracovnej skupiny vyjadrili súhlas so zámermi väčšiny odporúčaní, pričom často 
osobitne podporili odporúčania týkajúce sa právneho štátu, posilnenia práv občanov a 
nediskriminácie. 
 
Niekoľko členov pracovnej skupiny upozornilo na ďalšie odporúčania občianskych panelových diskusií 
alebo na nápady z mnohojazyčnej digitálnej platformy, ako napríklad uplatniteľnosť Charty práv EÚ na 
vnútroštátne právo, pas EÚ ako symbol občianstva, potreba hlasovania kvalifikovanou väčšinou pri 
rozhodovaní o sankciách podľa článku 7, rozšírenie program ERASMUS, opätovné otvorenie 
európskeho ústavného procesu so zohľadnením rizík, ktoré z toho vyplývajú, a lepšiu ochranu 
podnikov pred oneskorenými platbami faktúr.  
 
Niektorí členovia pracovnej skupiny vyjadrili výhrady k jednotlivým odporúčaniam, ako sú odporúčania 
týkajúce sa poľnohospodárstva, jednotného pracovného jazyka EÚ, výročnej konferencie o právnom 
štáte a všeobecnej starostlivosti o deti. Iní varovali pred nebezpečenstvom unáhleného pristúpenia 
nových členských štátov, ak nie sú pripravené alebo ak nie je pripravená EÚ.  Niektorí sa obávali 
nadmerného zasahovania EÚ do záležitostí, ktoré by mali byť ponechané na vnútroštátne orgány. 
 
Niektorí členovia pracovnej skupiny predložili alternatívne návrhy k návrhom obsiahnutým v 
odporúčaniach občanov z panelových diskusií, ako napríklad červené karty pre národné parlamenty s 
cieľom namietať proti legislatívnym návrhom EÚ, deregulácia hospodárstva EÚ a umožnenie väčšej 
autonómie alebo nezávislosti regiónom, ktoré sa tak rozhodnú. 
 
Niektorí členovia pracovnej skupiny nastolili otázku „realizovateľnosti“ odporúčaní a žiadali, aby sa 
uviedlo, ako ľahko by sa mohli realizovať, alebo či sú niektoré z nich už súčasťou prebiehajúcich 
postupov. Iní argumentovali, že je na konferencii, aby uviedla, čo je žiaduce, bez ohľadu na možné 
ťažkosti pri ich vykonávaní.  Predsedajúca zdôraznila, že o tom rozhodne výkonná rada konferencie 
alebo spolupredsedovia, keďže sa to týka všetkých pracovných skupín. 
 
Niektorí účastníci oznámili, že majú alebo pripravujú písomné odpovede na odporúčania a 
predsedajúca ubezpečila, že budú náležite zohľadnené. Jeden z členov pracovnej skupiny navrhol, aby 
sa na ďalšom zasadnutí predložil zoznam desiatich najviac podporovaných nápadov na digitálnej 
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platforme, ktoré patria do pôsobnosti pracovnej skupiny, a aby ich autori boli pozvaní na schôdzu 
pracovnej skupiny.  
 
Dvaja zástupcovia členských štátov upozornili na problém s poskytovaním informácií z iniciatív 
organizovaných na vnútroštátnej úrovni a požiadali o objasnenie procesu týkajúceho sa príspevkov 
národných panelových diskusií a podujatí občanov ku konferencii. 
 
Predsedajúca napokon dala posledné slovo zástupcom občanov. Mnohí z nich zdôraznili potrebu 
účinných a viditeľných následných opatrení v súvislosti s ich odporúčaniami, ako aj so závermi 
konferencie, vrátane úplného vysvetlenia, ak sa na niektoré návrhy nebude nadväzovať. 
 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ poďakovala všetkým účastníkom za ich cenné príspevky. Stretnutie 
ukončila tým, že dospela k záveru, že: 

• Pracovná skupina bude naďalej zhromažďovať nápady a názory zo všetkých kanálov 
konferencie (európskych a národných panelových diskusií občanov, mnohojazyčnej digitálnej 
platformy). Poznamenala, že na ďalších schôdzach pracovnej skupiny sa poskytne potrebný 
priestor tým národným panelovým diskusiám občanov, ktorých práca sa ešte neskončila, a 
objasnila, že na technickej úrovni prebieha výmena názorov o forme príspevkov národných 
panelových diskusií a podujatí občanov, pričom zdôraznila, že zástupcovia národných 
panelových diskusií sa môžu zúčastňovať na schôdzach pracovnej skupiny a plenárnych 
zasadnutiach.   

• Prijaté stanoviská sa budú musieť pre plénum následne konsolidovať primeraným a 
harmonizovaným spôsobom.  

• V tejto súvislosti by spolupredsedovia konferencie a výkonná rada mali stanoviť termín na 
predloženie nových príspevkov, najmä pokiaľ ide o platformu. Členovia pracovnej skupiny 
musia byť o výsledkoch platformy včas informovaní a jej výsledky sa náležite zohľadnia.   

• Konferencia sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí 9. mája s konečným výsledkom, ktorý 
by mal vychádzať z príspevkov z kanálov konferencie.   

 

 


