
 

1 
 

 
 
 

ZBIRNO POROČILO 
 

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo in varnost 
 

Predsedujoča Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije 
 

Petek, 21. januar 2022, od 10.00 do 12.00 
 
 

1. Uvodni nagovor predsednice 
 

Tretja seja delovne skupine je potekala v stavbi Evropskega parlamenta v Strasbourgu v hibridni obliki 
in se je javno prenašala prek spleta. Predsednica Věra JOUROVÁ je začela sejo s posebno dobrodošlico 
predstavnikom državljanov. Nato se je osredotočila na priporočila evropskega državljanskega 
foruma 2 (ECP 2), od katerih je približno polovico prejela ta delovna skupina, ostala pa delovna skupina 
za evropsko demokracijo. Predsednica je dejala, da so bila priporočila evropskega državljanskega 
foruma, ki so bila dodeljena delovni skupini za vrednote, razvrščena v pet sklopov, za kar so člani 
zaprosili na prejšnji seji. 

 
2. Razprava 
 
Predsednica JOUROVÁ je najprej povabila predstavnike državljanov iz evropskega državljanskega 
foruma 2, naj predstavijo svoja priporočila za vrednote in pravice, pravno državo in varnost. Sledile so 
predstavitve tistih nacionalnih državljanskih forumov, ki so zaključili svoje delo in pripravili priporočila, 
ki spadajo v pristojnost te delovne skupine. To so bili francoski, nizozemski in nemški forum. 
Predsednica je člane delovne skupine, ki so pred sejo poslali pisne prispevke, tudi povabila, naj kratko 
predstavijo svoje argumente. 
 
Predstavniki evropskega državljanskega foruma in nacionalnih državljanskih forumov (v primeru 
nemškega foruma s pisnim sporočilom, ki ga je prebrala predsedujoča) so predstavili svoja priporočila. 
Poudarili so, da je namen priporočil srednjeročno vzpostaviti bolj povezano Unijo, v kateri se bodo 
državljani zavedali skupne identitete, ki temelji na pravicah in skupnih vrednotah. Državljani so na 
primer omenili, da je treba zaščititi ranljive osebe, zagotoviti splošno izpolnjevanje osnovnih potreb, 
kot so stanovanja in zdravstveno varstvo, olajšati aktivno državljanstvo, zagotoviti spoštovanje pravne 
države v vseh državah članicah, odpraviti diskriminacijo na podlagi spola, spolne usmerjenosti, rase in 
vere, izboljšati varovanje zunanjih meja EU in vključevanje migrantov, povečati pristojnost EU na 
področju varstva podatkov, izboljšati neodvisnost in raznolikost lastništva medijev ter preverjanje 
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dejstev in vzpostaviti platformo za popravo napačnih informacij o EU. Treba je sprejeti ukrepe za bolj 
vključujoč trg dela s pozitivnimi ukrepi za pomoč manjšinam in ranljivim skupinam, boriti se proti 
korupciji in zapreti davčne oaze, izboljšati standarde za dobrobit živali, povečati avtonomijo in 
zmogljivost EU na področju obrambe in varnosti, pripraviti letni festival Evrope in se zavzemati za 
evropske vrednote na mednarodni ravni. Državljani so poudarili, da želijo jasne odgovore na svoja 
priporočila in podrobne obrazložitve, če bi za katera med njimi ugotovili, da nadaljnji ukrepi niso 
potrebni. 
 
Člani delovne skupine so nato te predstavitve obravnavali v prosti razpravi ter izrazili svojo podporo 
ali nasprotovanje različnim priporočilom ali razmišljali o najboljših načinih za njihovo izvajanje.  
 
Veliko članov delovne skupine je podprlo cilje večine priporočil, pogosto pa so posebno podporo 
izrazili posameznim priporočilom, na primer o pravni državi, krepitvi pravic državljanov in 
nediskriminaciji. 
 
Več članov delovne skupine je opozorilo na druga priporočila državljanskih forumov ali zamisli z 
večjezične digitalne platforme, kot so neposredna uporaba Listine EU o temeljnih pravicah v 
nacionalnem pravu, potni list EU kot simbol državljanstva, potrebnost glasovanja s kvalificirano večino 
o odločitvah o sankcijah iz člena 7, močno razširjen program ERASMUS, ponoven začetek evropskega 
ustavnega procesa ob upoštevanju s tem povezanih tveganj in boljša zaščita podjetij pred zamudami 
pri plačilih računov.  
 
Nekateri člani delovne skupine so izrazili zadržke glede posameznih priporočil, kot so priporočila o 
kmetijstvu, enotnem delovnem jeziku za EU, letni konferenci o pravni državi in univerzalnem otroškem 
varstvu. Drugi so opozorili na nevarnosti prenagljenega pristopa novih držav članic, če bodisi država 
bodisi EU na to ni pripravljena. Nekateri so izrazili zaskrbljenost zaradi pretirane vpletenosti EU v 
zadeve, ki bi jih bilo treba prepustiti nacionalnim organom. 
 
Nekaj članov delovne skupine je predložilo alternativne predloge tistim iz priporočil državljanskih 
forumov, kot so rdeči kartoni za nacionalne parlamente, s katerimi lahko nasprotujejo zakonodajnim 
predlogom EU, deregulacija gospodarstva EU in večja avtonomija ali neodvisnost regij, ki to želijo. 
 
Drugi člani skupine so izpostavili pomisleke o „izvedljivosti“ priporočil in pozvali, naj se navede 
morebitna težavnost izvajanja oziroma ali so kaka priporočila že vključena v tekoče postopke. Drugi so 
dejali, da mora konferenca opredeliti, kaj je zaželeno ne glede na morebitne težave pri izvajanju 
priporočil. Predsednica je poudarila, da bi o tem morali odločati izvršni odbor konference ali 
sopredsedniki, saj to vpliva na vse delovne skupine. 
 
Nekateri udeleženci so napovedali, da imajo ali pripravljajo pisne odgovore na priporočila, predsednica 
pa je zagotovila, da bodo ustrezno upoštevani. Član delovne skupine je tudi predlagal, naj se na 
naslednji seji predloži seznam desetih zamisli z digitalne platforme, ki spadajo v pristojnost delovne 
skupine in so prejele največ podpore, njihovi avtorji pa naj se povabijo na sejo delovne skupine.  
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Dva predstavnika držav članic sta opozorila na vprašanje o posredovanju informacij iz pobud, 
pripravljenih na nacionalni ravni, ter prosila za pojasnila o postopku pri prispevkih nacionalnih 
državljanskih forumov in dogodkov za konferenco. 
 
Predsednica je nazadnje dala zaključno besedo predstavnikom državljanov. Mnogi so poudarili, da je 
potrebno učinkovito in prepoznavno nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil in sklepov konference, 
vključno z utemeljenimi obrazložitvami, če nadaljnjih ukrepov ni. 
 

3. Sklepne ugotovitve predsednice 

Predsednica Věra JOUROVÁ se je vsem udeležencem zahvalila za dragocen prispevek. Sejo je 
zaključila z naslednjimi ugotovitvami: 

• Delovna skupina bo še naprej zbirala zamisli in mnenja po vseh kanalih konference (evropski 
državljanski forum in nacionalni državljanski forumi, večjezična digitalna platforma). 
Opozorila je, da bo na naslednjih sejah delovne skupine dovolj časa namenjenega nacionalnim 
državljanskim forumom, ki še niso končali dela. Pojasnila je, da na tehnični ravni poteka 
izmenjava o obliki prispevkov nacionalnih državljanskih forumov in dogodkov, ter poudarila, 
da imajo njihovi predstavniki možnost predstavitve na sejah delovne skupine in plenarnem 
zasedanju. 

• Prejeta mnenja bo nato treba povzeti v smiselni in usklajeni obliki za plenarno zasedanje.  
• Glede na to bi morali sopredsedniki konference in izvršni odbor določiti rok za nove prispevke, 

zlasti za platformo. Člane delovne skupine je treba pravočasno obvestiti o rezultatih 
platforme, ki bodo ustrezno upoštevani. 

• Konferenca se bo najverjetneje končala 9. maja, njen končni rezultat pa bi moral temeljiti na 
prispevkih, nastalih po kanalih konference.  

 

 


