
 

 

 
 

SOUHRNNÝ ZÁPIS 

ze schůze pracovní skupiny pro hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, 
které předsedala místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová 

Pátek 22. října 2021, 11:00–13:00 

 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně 

 

Předsedkyně Věra JOUROVÁ zahájila schůzi a přivítala všechny účastníky. Schůze se konala v hybridním 
formátu. Osobně se jí zúčastnilo 40 z 52 členů pracovní skupiny a 5 členů se ke schůzi připojilo na dálku. Do 
diskuse se zapojilo 27 členů, z nichž většinu tvořili přítomní občané. 
 
Předsedkyně následně nastínila některá z mnoha témat, která spadají do působnosti pracovní skupiny 
(např. základní práva a svobody, evropská identita, rovnost žen a mužů, boj proti terorismu atd.). Poukázala 
na myšlenky, které byly dosud vyjádřeny na vícejazyčné digitální platformě k tématu hodnot a práv, právního 
státu, bezpečnosti a k prioritním tématům, která byla určena během první části evropské panelové diskuse 
občanů č. 2 (viz zpráva z první části panelové diskuse č. 2 zde).  
 
Konstatovala, že pracovní skupina bude moci doporučení evropské panelové diskuse občanů č. 2 projednat v 
prosinci.  
 
Předsedkyně poté poskytla prostor všem, kteří se chtěli zapojit do diskuse, a naléhavě je vyzvala, aby své 
příspěvky omezili na dvě minuty. 
 

 
2. Diskuse 
 
Někteří účastníci vznesli předběžné procedurální otázky, například ohledně toho, jak by pracovní skupina 
měla organizovat své diskuse (např. zda by měla mít program strukturovaný podle konkrétních témat), jak by 
měla prezentovat svou práci plenárnímu zasedání a zda se má scházet také mezi plenárními zasedáními. 
Někteří účastníci rovněž vyzvali k tomu, aby schůze pracovní skupiny byly transparentnější, například aby byly 
veřejně přenášeny po internetu a aby byla s veřejností sdílena veškerá dokumentace.  
 
Předsedkyně připomněla, že pracovní skupina zohlední výsledky evropských panelových diskusí občanů i 
příspěvky zaznamenané na platformě. Souhlasila rovněž s tím, že je důležité, aby činnost pracovní skupiny 
byla transparentní.  
 
Pokud jde o věcnou podstatu, většina účastníků zdůraznila, že právní stát a hodnoty a práva jsou nezbytnou 
součástí EU, kterou je třeba posílit a znovu potvrdit. 
 
Někteří vznesli otázku, zda je konference o budoucnosti Evropy jen vizí zaměřenou na zlepšení dobře 
fungujícího systému právního státu a hodnot a práv, nebo zda je nutné provést skutečnou reformu. Mnozí 
vyzvali k tomu, aby měla konference hmatatelný výsledek. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs


 

 

 
Někteří členové pracovní skupiny vyzvali ke stanovení jasnější definice hodnot EU a společných norem EU v 
oblasti právního státu. V řadě případů uvedli, že EU je víc než jen pouhý jednotný trh. Další účastníci však 
zdůraznili, že právní stát a hodnoty EU jsou již dobře definovány ve Smlouvách EU a že je vymezil také Soudní 
dvůr. 
 
V tomto ohledu účastníci rovněž jednali o rovnováze mezi společnými normami a rozmanitostí jednotlivých 
zemí. Mnoho členů popsalo EU jako systém založený na pravidlech, v němž by zásada právního státu měla 
mít nezpochybnitelné místo. Někteří účastníci nicméně konstatovali, že je třeba respektovat zvláštnosti 
jednotlivých zemí. 
 
Mnozí navíc trvali na tom, že je třeba zlepšit skutečné uplatňování stávajících práv a hodnot EU, což je zásadní 
pro důvěryhodnost EU a její legitimitu vůči občanům.  
V rámci této výzvy několik účastníků uvedlo, že by EU měla bezodkladně přistoupit k Evropské úmluvě o 
lidských právech.  
 
Někteří účastníci poukázali na příspěvky na vícejazyčné digitální platformě a na výsledky první části evropské 
panelové diskuse občanů č. 2, které se týkaly práv spojených s občanstvím EU, a navrhli, aby se dále pokročilo 
v rozvoji statutu občanství EU, a aby tudíž nebyla pozornost zaměřena na identitu. Členové pracovní skupiny 
v této souvislosti konstatovali, že panelové diskuse mají skutečnou šanci stanovit politický program EU. 
 
Několik účastníků rovněž zdůraznilo základní povahu sociálních práv a označilo důstojné pracovní a životní 
podmínky za zásadní složku systému práv a hodnot EU.  
 
Někteří členové také upozornili na problematiku dezinformací, svobody sdělovacích prostředků, rodiny, 
demografie a práv dětí.   
 
 
3. Závěrečné poznámky předsedkyně 
 
Předsedkyně JOUROVÁ na závěr diskuse shrnula hlavní body, na které účastníci upozornili.  
 
Pokud jde o postup, připomněla tyto body: 

 bude informovat výkonnou radu o přání živě přenášet jednání pracovní skupiny;  

 pracovní skupině bude předem poskytnut pořad jednání pro každou schůzi, aniž by se tím vyloučila 
témata z široké tematické oblasti pracovní skupiny; 

 měla by být vyřešena otázka interakce s dalšími pracovními skupinami; 

 veškeré další potřeby v oblasti tlumočení se budou řešit; 

 připomněla, že mluvčí občanů v pracovní skupině bude vybrán později. 
 
Ve věci samé shrnula tyto hlavní body:  

 právní stát je nezpochybnitelný, je však zapotřebí intenzivnějšího dialogu a společného porozumění; 
rozmanitost je třeba oceňovat, musí však být založena na společných normách;  

 je zapotřebí, aby EU přešla od slov k činům; stávající pravidla a zásady by měly být plně uplatňovány 
v praxi. To platí zejména pro Listinu základních práv Evropské unie; 

 je zapotřebí znovu potvrdit zásady, na nichž je EU založena, nikoli jako jednotný trh, ale jako Unie 
hodnot, a zároveň řešit problémy spojené s brexitem a koronavirovou krizí;  

 je třeba důrazně bránit hodnoty EU a prosazovat a dále zdokonalovat již existující definice právního 
státu, hodnot a práv;  

 je nutné rozšířit diskusi o hodnotách, a to i pokud jde o korupci a bezpečnostní hrozby; 

 je třeba vytvořit vazbu na sociální práva a práva dětí, právo na soukromí a pluralitu sdělovacích 
prostředků; 

 je třeba dále rozvíjet občanství EU, nikoli osobní sféru identit.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
 
 

paní Ilse  AIGNER  Výbor regionů 

pan Daniel  ANDERSSON parlamenty členských států 

paní Valentina BALZANI  evropské panelové diskuse občanů 

paní Katarina BARLEY Evropský parlament 

pan Paolo BARONE  evropské panelové diskuse občanů 

pan Nicolas BAY Evropský parlament 

pan Ondřej  BENEŠÍK parlamenty členských států 

pan Laurent BERGER sociální partneři 

paní Elsa BESTARD  evropské panelové diskuse občanů 

pan Vladimír BILČÍK Evropský parlament 

pan  Yves  CRUCHTEN parlamenty členských států 

paní Katalin CSEH Evropský parlament 

paní Gwendoline DELBOS-CORFIELD Evropský parlament 

paní Klára DOBREV Evropský parlament 

paní Mandy FALZON vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

pan Petros  FASSOULAS občanská společnost 

paní Paula  FERNANDEZ VIANA   Výbor regionů 

pan Daniel FREUND Evropský parlament 

pan Esteban GONZALEZ PONS Evropský parlament 

pan Branko  GRIMS parlamenty členských států 

paní  Alice-Mary  HIGGINS parlamenty členských států 

pan Richárd  HÖRCSIK parlamenty členských států 

pan  Gerhard HUEMER sociální partneři 

paní Věra JOUROVÁ Evropská komise  

paní  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Rada 



 

 

pan  Martin KLUS Rada 

pan  Jeppe KOFOD Rada 

pan  Georgios KOTSIRAS Rada 

paní Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  evropské panelové diskuse občanů 

pan Karl-Heinz   LAMBERTZ zástupce místních/regionálních orgánů 

pan Tommy Kofoed LARSEN  evropské panelové diskuse občanů 

pan Normunds LEGZDINS  evropské panelové diskuse občanů 

pan Christian  MOOS Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Rasmus  NORDQVIST parlamenty členských států 

paní Ninni NORRA vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Evropský parlament 

pan  Kacper  PŁAŻYŃSKI parlamenty členských států 

pan  Pere Joan  PONS parlamenty členských států 

pan  Michael ROTH Rada 

pan Jacek SARYUSZ-WOLSKI Evropský parlament 

paní Joy Clara SCHAEFLEIN  evropské panelové diskuse občanů 

pan Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  evropské panelové diskuse občanů 

pan Helmut SCHOLZ Evropský parlament 

pan Sjoerd  SJOERDSMA parlamenty členských států 

paní Romana TOMC Evropský parlament 

paní  Tytti TUPPURAINEN Rada 

pan Štefan URBANEK  evropské panelové diskuse občanů 

pan Karl  VANLOUWE parlamenty členských států 

pan Claudiu Marian VATAU  evropské panelové diskuse občanů 

paní Ozlem  YILDIRIM  Evropský hospodářský a sociální výbor 

paní Kristīne ZONBERGA vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

 
 
 
 
 
 
 

 


