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1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Formanden Věra JOUROVÁ åbnede mødet ved at byde alle deltagere velkommen. Mødet blev afholdt i 
hybridformat. 40 af de 52 medlemmer af arbejdsgruppen var fysisk til stede, og 5 fulgte mødet på afstand; 
hvoraf 27, herunder et flertal af de tilstedeværende borgere, deltog i diskussionen. 
 
Formanden redegjorde derefter for nogle af de mange emner, der hører under arbejdsgruppens 
ansvarsområde (f.eks. grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, europæisk identitet, ligestilling 
mellem kønnene, bekæmpelse af terrorisme osv.). Hun henviste til de idéer, der hidtil er kommet til udtryk 
på den flersprogede digitale platform om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed og om de 
prioriterede emner, der blev indkredset på det første møde i det europæiske borgerpanel 2 (se rapporten fra 
1. møde i Panel 2 her).  
 
Hun bemærkede, at arbejdsgruppen vil kunne drøfte henstillingerne fra Det Europæiske Borgerpanel 2 i 
december.  
 
Formanden åbnede derefter ordet for alle, der ønskede at deltage i diskussionen, og opfordrede dem til at 
begrænse deres indlæg til to minutter. 
 

 
2. Diskussion 
 
Nogle deltagere rejste indledende proceduremæssige spørgsmål, herunder om, hvordan arbejdsgruppen bør 
tilrettelægge sine diskussioner (f.eks. have en dagsorden, der er struktureret omkring specifikke emner), 
præsentere sit arbejde for plenarforsamlingen og om, hvorvidt den også skal mødes mellem 
plenarforsamlinger. Nogle deltagere opfordrede også til, at arbejdsgruppens møder bliver mere 
gennemsigtige, f.eks. gennem offentlig webstreaming og offentlig udveksling af al dokumentation.  
 
Formanden mindede om, at arbejdsgruppen ville tage hensyn til resultatet af de europæiske borgerpaneler 
og input til platformen. Hun var også enig i betydningen af gennemsigtighed i arbejdsgruppens arbejde.  
 
Med hensyn til substansen understregede de fleste deltagere, at retsstatsprincippet og værdier og 
rettigheder er et væsentligt element i EU, som skal styrkes og bekræftes. 
 
Nogle satte spørgsmålstegn ved, om konferencen om Europas fremtid er en øvelse, der sigter mod at 
forbedre et velfungerende retsstatsprincip og et velfungerende system for værdier og rettigheder, eller om 
det er nødvendigt med en reel reform. Mange ser gerne, at konferencen skaber et håndgribeligt resultat. 

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


 

 

 
Nogle medlemmer af arbejdsgruppen efterlyste en klarere definition af EU's værdier og af EU's fælles 
standard for retsstatsprincippet. De bemærkede ofte, at EU er mere end blot et indre marked. Andre 
deltagere understregede imidlertid, at retsstatsprincippet og EU's værdier allerede er veldefinerede i EU-
traktaterne og af Domstolen. 
 
I den forbindelse drøftede deltagerne også den balance, der skal findes mellem fælles standarder og de 
enkelte landes mangfoldighed. Mange medlemmer beskrev EU som et regelbaseret system, hvor 
retsstatsprincippet bør være et ufravigeligt princip. Nogle deltagere bemærkede ikke desto mindre, at det er 
nødvendigt at respektere landenes særlige forhold. 
 
Desuden insisterede mange deltagere på behovet for at forbedre den faktiske gennemførelse af eksisterende 
EU-rettigheder og -værdier, hvilket er afgørende for EU's troværdighed og legitimitet over for borgerne.  
Som led i denne opfordring til at skabe resultater anførte flere deltagere, at EU bør tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention uden yderligere forsinkelse.  
 
Nogle deltagere pegede på bidragene til den flersprogede digitale platform og resultatet af det første møde 
i det europæiske borgerpanel 2 om unionsborgerskabets rettigheder og foreslog at gøre yderligere fremskridt 
med hensyn til at udvikle statutten for unionsborgerskabet i stedet for at fokusere på identitet. 
Arbejdsgruppens medlemmer bemærkede i den forbindelse, at panelerne har en reel chance for at sætte 
EU's politiske dagsorden. 
 
Flere deltagere fremhævede også de sociale rettigheders grundlæggende karakter og nævnte, at anstændige 
arbejds- og levevilkår er et centralt element i EU's system for rettigheder og værdier.  
 
Spørgsmålet om desinformation, mediefrihed, familie, demografi og børns rettigheder blev også rejst af flere 
deltagere. 
 
 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden, JOUROVÁ, afsluttede diskussionen med en sammenfatning af de vigtigste punkter, som 
deltagerne havde rejst.  
 
Med hensyn til processen bemærkede formanden, at: 

 Hun vil gøre ledelsen opmærksom på ønsket om at livestreame arbejdsgruppens diskussioner.  

 Arbejdsgruppen vil have en dagsorden, der fordeles forud for hvert møde, uden dog at emner fra 
arbejdsgruppens brede arbejdsområde udelukkes. 

 Spørgsmålet om interaktion med andre arbejdsgrupper bør tages op. 

 Eventuelle yderligere behov for tolkning vil blive taget op. 

 Hun mindede om, at borgertalspersonen for arbejdsgruppen vil blive valgt på et senere tidspunkt. 
 
Med hensyn til substansen opsummerede hun følgende hovedpunkter:  

 Retsstatsprincippet er ikke til forhandling, samtidig med at der er behov for mere dialog og fælles 
forståelse. Mangfoldighed skal værdsættes, men baseres på fælles standarder.  

 Der er behov for, at EU omsætter ord til handling. Eksisterende regler og principper bør anvendes 
fuldt ud i praksis. Dette gælder især for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

 Behovet for at bekræfte de principper, som EU bygger på, ikke som et indre marked, men som en 
værdiunion, samtidig med at de udfordringer, der er opstået som følge af brexit og covid-19-krisen, 
tackles.  

 Et stærkt forsvar af EU's værdier ved at hævde og yderligere forbedre de allerede eksisterende 
definitioner af retsstatsprincippet, værdier og rettigheder.  



 

 

 Behovet for en bredere drøftelse af værdier, herunder også korruption og sikkerhedstrusler. 

 Behovet for at skabe en forbindelse til sociale rettigheder og børns rettigheder, retten til privatlivets 
fred og mediepluralisme. 

 Behovet for at videreudvikle unionsborgerskabet i stedet for at fokusere på personlige identitetsrum.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed 
 
 

  Ilse  AIGNER  Regionsudvalget 

  Daniel  ANDERSSON Nationale parlamenter 

  Valentina BALZANI  EU-borgerpaneler 

  Katarina BARLEY Europa-Parlamentet 

  Paolo BARONE  EU-borgerpaneler 

  Nicolas BAY Europa-Parlamentet 

  Ondřej  BENEŠÍK Nationale parlamenter 

  Laurent BERGER Arbejdsmarkedets parter 

  Elsa BESTARD  EU-borgerpaneler 

  Vladimír BILČÍK Europa-Parlamentet 

  Yves  CRUCHTEN Nationale parlamenter 

  Katalin CSEH Europa-Parlamentet 

  Gwendoline DELBOS-CORFIELD Europa-Parlamentet 

  Klára DOBREV Europa-Parlamentet 

  Mandy FALZON Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Petros  FASSOULAS Civilsamfundet 

  Paula  FERNANDEZ VIANA Regionsudvalget 

  Daniel FREUND Europa-Parlamentet 

  Esteban GONZALEZ PONS Europa-Parlamentet 

  Branko  GRIMS Nationale parlamenter 

  Alice-Mary  HIGGINS Nationale parlamenter 

  Richárd  HÖRCSIK Nationale parlamenter 

  Gerhard HUEMER Arbejdsmarkedets parter 

  Věra JOUROVÁ Europa Kommissionen  

  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Rådet 

  Martin KLUS Rådet 

  Jeppe KOFOD Rådet 



 

 

  Georgios KOTSIRAS Rådet 

  Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  EU-borgerpaneler 

  Karl-Heinz LAMBERTZ Lokal/regional repræsentant 

  Tommy Kofoed LARSEN  EU-borgerpaneler 

  Normunds LEGZDINS  EU-borgerpaneler 

  Christian  MOOS 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Rasmus  NORDQVIST Nationale parlamenter 

  Ninni NORRA Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Europa-Parlamentet 

  Kacper  PŁAŻYŃSKI Nationale parlamenter 

  Pere Joan  PONS Nationale parlamenter 

  Michael ROTH Rådet 

  Jacek SARYUSZ-WOLSKI Europa-Parlamentet 

  Joy Clara SCHAEFLEIN  EU-borgerpaneler 

  Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  EU-borgerpaneler 

  Helmut SCHOLZ Europa-Parlamentet 

  Sjoerd  SJOERDSMA Nationale parlamenter 

  Romana TOMC Europa-Parlamentet 

  Tytti TUPPURAINEN Rådet 

  Štefan URBANEK  EU-borgerpaneler 

  Karl  VANLOUWE Nationale parlamenter 

  Claudiu Marian VATAU  EU-borgerpaneler 

  Ozlem  YILDIRIM  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Kristīne ZONBERGA Nationale borgerpaneler/arrangementer 

 
 
 


