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1. Pirmininkės įžanginės pastabos 
 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ pradėjo posėdį pasveikindama visus dalyvius. Posėdis vyko mišria forma. 40 iš 52 
darbo grupės narių dalyvavo fiziškai, 5 – nuotoliniu būdu; iš jų 27, įskaitant daugumą dalyvavusių piliečių, 
dalyvavo diskusijoje. 
 
Tuomet pirmininkė pristatė kai kurias iš daugelio temų, kurios priklauso darbo grupės kompetencijai (pvz., 
pagrindinės teisės ir laisvės, Europos tapatybė, lyčių lygybė, kova su terorizmu ir kt.). Ji užsiminė apie iki šiol 
daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje išsakytas mintis vertybių ir teisių, teisinės valstybės bei saugumo 
klausimais, ir prioritetines temas, nustatytas pirmojoje antrojo Europos piliečių forumo sesijoje (pirmosios 

antrojo forumo sesijos ataskaitą rasite čia).  
 
Ji pažymėjo, kad darbo grupė gruodžio mėn. galės aptarti antrojo Europos piliečių forumo rekomendacijas.  
 
Tuomet pirmininkė suteikė žodį visiems, kurie norėjo pasisakyti diskusijoje, ir paragino kalbėti ne ilgiau kaip 
dvi minutes. 
 

 
2. Diskusija 
 
Kai kurie dalyviai iškėlė preliminarius procedūrinius klausimus, be kita ko, dėl to, kaip darbo grupė turėtų 
organizuoti savo diskusijas (pvz., parengti darbotvarkę pagal konkrečias temas), pristatyti savo darbą 
plenariniam posėdžiui ir dėl to, ar rengti posėdžius tarp plenarinių posėdžių. Kai kurie dalyviai taip pat 
paragino, kad darbo grupės posėdžiai būtų skaidresni, pvz., viešai transliuoti posėdžius internetu ir viešai 
dalytis visais dokumentais.  
 
Pirmininkė priminė, kad darbo grupė atsižvelgs į Europos piliečių forumų rezultatus ir į platformoje išsakytas 
mintis. Ji taip pat pritarė minčiai dėl darbo grupės darbo skaidrumo svarbos.  
 
Turinio klausimu dauguma dalyvių pabrėžė, kad teisinė valstybė ir vertybės bei teisės yra esminis ES aspektas, 
kurį reikia stiprinti ir iš naujo akcentuoti. 
 
Kai kurie kėlė klausimą, ar Konferencijos dėl Europos ateities tikslas yra vizija, kuria siekiama pagerinti gerai 
veikiančią teisinės valstybės ir vertybių bei teisių sistemą, ar reikia tikros reformos. Daugelis išreiškė 
raginimus, kad konferencijoje būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

Kai kurie darbo grupės nariai ragino aiškiau apibrėžti ES vertybes ir bendrą ES teisinės valstybės standartą. 
Buvo ne kartą paminėta, kad ES yra daugiau nei vien bendroji rinka. Tačiau kiti dalyviai pabrėžė, kad teisinės 
valstybės principas ir ES vertybės jau yra aiškiai apibrėžti ES sutartyse ir Teisingumo Teisme.  
 
Šiuo atžvilgiu dalyviai taip pat aptarė būtinybę rasti bendrų standartų ir atskirų šalių įvairovės pusiausvyrą. 
Daugelis narių apibūdino ES kaip taisyklėmis grindžiamą sistemą, kurioje teisinės valstybės principas turėtų 
būti nediskutuotinas. Vis dėlto kai kurie dalyviai pažymėjo, kad reikia atsižvelgti į šalių ypatumus. 
 
Be to, daugelis dalyvių primygtinai teigė, kad reikia gerinti faktinį esamų ES teisių ir vertybių įgyvendinimą, 
nes tai labai svarbu siekiant užtikrinti ES patikimumą ir teisėtumą piliečių atžvilgiu.  
Ne vienas dalyvis, prisidėdamas prie šių reikalavimų, nurodė, kad ES turėtų nedelsdama prisijungti prie 
Europos žmogaus teisių konvencijos.  
 
Kai kurie dalyviai atkreipė dėmesį į daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje išsakytas mintis ir pirmosios 
antrojo Europos piliečių forumo sesijos rezultatus, susijusius su ES pilietybės teisėmis, ir pasiūlė toliau plėtoti 
ES pilietybės statutą, o ne sutelkti dėmesį į tapatybę. Darbo grupės nariai šiuo klausimu pažymėjo, kad 
forumai turi realią galimybę nustatyti ES politinę darbotvarkę. 
 
Ne vienas dalyvis taip pat pabrėžė esminį socialinių teisių pobūdį ir nurodė, kad deramos darbo ir gyvenimo 
sąlygos yra viena iš pagrindinių ES teisių ir vertybių sistemos sudedamųjų dalių.  
 
Be to, buvo dalyvių, kurie iškėlė dezinformacijos, žiniasklaidos laisvės, šeimos, demografijos ir vaikų teisių 
klausimus.  
 
 
3. Baigiamosios pirmininkės pastabos 
 
Pirmininkė V. JOUROVÁ užbaigė diskusiją apibendrindama pagrindinius dalyvių iškeltus klausimus.  
 
Kalbėdama apie procesą, pirmininkė apibendrindama nurodė, kad: 

 ji atkreips vykdomosios valdybos dėmesį į pageidavimą tiesiogiai transliuoti darbo grupės diskusijas.  

 Darbo grupė turės darbotvarkę ir ji bus dalijama prieš kiekvieną posėdį, tačiau tai nepanaikins 
galimybės įtraukti temų į plačią darbo grupės sritį. 

 Reikia spręsti sąveikos su kitomis darbo grupėmis klausimą. 

 Bus atsižvelgta į visus galimus vertimo žodžiu poreikius. 

 Ji priminė, kad darbo grupės piliečių atstovas bus išrinktas vėliau. 
 
Turinio klausimu apibendrindama ji nurodė šiuos pagrindinius aspektus:  

 teisinės valstybės principas yra nediskutuotinas, tačiau reikia daugiau dialogo ir bendro supratimo. 
Įvairovė turi būti vertinama, tačiau grindžiama bendrais standartais.  

 ES turi pereiti nuo kalbų prie darbų. Esamos taisyklės ir principai turėtų būti visapusiškai taikomi 
praktikoje. Tai ypač pasakytina apie Europos pagrindinių teisių chartiją. 

 Kartu sprendžiant dėl „Brexit’o“ ir COVID-19 krizės kilusias problemas, reikia iš naujo akcentuoti 
principus, kuriais grindžiama ES, kuri yra ne tiesiog bendroji rinka, o vertybių Sąjunga.  

 Reikia tvirtai ginti ES vertybes, įtvirtinant ir toliau tobulinant jau esamas teisinės valstybės, vertybių 
ir teisių apibrėžtis.  

 Reikia plačiau aptarti vertybes, taip pat korupciją ir grėsmes saugumui. 

 Reikia nustatyti sąsają su socialinėmis ir vaikų teisėmis, teise į privatų gyvenimą ir žiniasklaidos 
pliuralizmu. 

 Reikia toliau plėtoti ES pilietybę, užuot žengus į asmeninę tapatybės sferą.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEDAS. Darbo grupės vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo klausimais dalyvių sąrašas 
 
 

Ilse  AIGNER  Regionų komitetas 

Daniel  ANDERSSON Nacionaliniai parlamentai 

Valentina BALZANI  Europos piliečių forumai 

Katarina BARLEY Europos Parlamentas 

Paolo BARONE  Europos piliečių forumai 

Nicolas BAY Europos Parlamentas 

Ondřej  BENEŠÍK Nacionaliniai parlamentai 

Laurent BERGER Socialiniai partneriai 

Elsa BESTARD  Europos piliečių forumai 

Vladimír BILČÍK Europos Parlamentas 

Yves  CRUCHTEN Nacionaliniai parlamentai 

Katalin CSEH Europos Parlamentas 

Gwendoline DELBOS-CORFIELD Europos Parlamentas 

Klára DOBREV Europos Parlamentas 

Mandy FALZON Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Petros  FASSOULAS Pilietinė visuomenė 

Paula  FERNANDEZ VIANA  Regionų komitetas 

Daniel FREUND Europos Parlamentas 

Esteban GONZALEZ PONS Europos Parlamentas 

Branko  GRIMS Nacionaliniai parlamentai 

Alice-Mary  HIGGINS Nacionaliniai parlamentai 

Richárd  HÖRCSIK Nacionaliniai parlamentai 

Gerhard HUEMER Socialiniai partneriai 

Věra JOUROVÁ Europos Komisija  

Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Taryba 

Martin KLUS Taryba 

Jeppe KOFOD Taryba 



 

 

Georgios KOTSIRAS Taryba 

Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Europos piliečių forumai 

Karl-Heinz  LAMBERTZ Vietos / regiono atstovas 

Tommy Kofoed LARSEN  Europos piliečių forumai 

Normunds LEGZDINS  Europos piliečių forumai 

Christian  MOOS 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Rasmus  NORDQVIST Nacionaliniai parlamentai 

Ninni NORRA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Europos Parlamentas 

Kacper  PŁAŻYŃSKI Nacionaliniai parlamentai 

Pere Joan  PONS Nacionaliniai parlamentai 

Michael ROTH Taryba 

Jacek SARYUSZ-WOLSKI Europos Parlamentas 

Joy Clara SCHAEFLEIN  Europos piliečių forumai 

Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Europos piliečių forumai 

Helmut SCHOLZ Europos Parlamentas 

Sjoerd  SJOERDSMA Nacionaliniai parlamentai 

Romana TOMC Europos Parlamentas 

Tytti TUPPURAINEN Taryba 

Štefan URBANEK  Europos piliečių forumai 

Karl  VANLOUWE Nacionaliniai parlamentai 

Claudiu Marian VATAU  Europos piliečių forumai 

Ozlem  YILDIRIM  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Kristīne ZONBERGA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 
 
 
 
 
 
 


