
 

 

 
 

ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 
Predsedujoča Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije 

petek, 22. oktober 2021, od 11.00 do 13.00 

 

 

1. Uvodna beseda predsedujoče 

 

Predsedujoča Věra JOUROVÁ je začela sejo in pozdravila vse udeležence. Seja je potekala v hibridni obliki. 40 
od 52 članov delovne skupine je bilo fizično prisotnih, 5 pa jih je spremljalo sejo na daljavo.  V razpravi je 
sodelovalo 27 članov, od katerih je bila večina prisotnih. 
 
Predsedujoča je nato predstavila nekatere od številnih tem, ki spadajo v pristojnost delovne skupine (npr. 
temeljne pravice in svoboščine, evropska identiteta, enakost spolov, boj proti terorizmu itd.). Omenila je 
zamisli, ki so bile doslej predstavljene na večjezični digitalni platformi v zvezi s temo vrednot in pravic, pravne 
države in varnosti ter prednostne teme, opredeljene na prvi seji drugega evropskega državljanskega foruma 

(glej poročilo prve seje drugega foruma na tej povezavi).  
 
Povedala je, da bo lahko delovna skupina o priporočilih drugega evropskega državljanskega foruma 
razpravljala decembra.  
 
Nato je dala besedo tistim, ki so želeli sodelovati v razpravi, in jih pozvala, naj svoje govore omejijo na dve 
minuti. 
 

 
2. Razprava 
 
Nekateri udeleženci so zastavili predhodna postopkovna vprašanja, med drugim o tem, kako naj bi delovna 
skupina organizirala razprave (npr. tako, da je dnevni red zasnovan po tematskih sklopih) in predstavila svoje 
delo na plenarnem zasedanju ter ali naj bi se sestajala tudi med plenarnimi zasedanji. Nekateri udeleženci so 
pozvali tudi k večji preglednosti sej delovne skupine, tako da bi se na primer te javno prenašale na spletu in 
bi bila vsa dokumentacija na voljo javnosti.  
 
Predsedujoča je spomnila, da bo delovna skupina upoštevala rezultate evropskih državljanskih forumov in 
prispevke k platformi. Strinjala se je tudi, da je pomembna preglednost dela delovne skupine.  
 
V zvezi z vsebino je večina udeležencev poudarila, da so pravna država ter vrednote in pravice bistven 
element EU, ki ga je treba okrepiti in znova utrditi. 
 
Nekatere je zanimalo, ali si bo Konferenca o prihodnosti Evrope prizadevala za izboljšanje dobro delujočih 
sistemov pravne države ter vrednot in pravic ali pa je potrebna resnična reforma. Mnogi so pozvali, naj bo 
izid konference oprijemljiv. 
 

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


 

 

Nekateri člani delovne skupine so pozvali k jasnejši opredelitvi vrednot EU in skupnega standarda EU na 
področju pravne države. Večkrat so ponovili, da je EU več kot le enotni trg, vendar so drugi udeleženci 
poudarili, da so pravna država in vrednote EU že opredeljene v Pogodbah EU, prav tako pa jih je opredelilo 
Sodišče.   
 
Udeleženci so v zvezi s tem razpravljali tudi o ravnotežju, ki ga je treba doseči med skupnimi standardi in 
raznolikostjo posameznih držav. Številni člani so EU opisali kot sistem, ki temelji na pravilih in v katerem bi 
morala biti pravna država načelo, o katerem se ni mogoče pogajati. Kljub temu so nekateri udeleženci 
opozorili, da je treba spoštovati posebnosti držav. 
 
Številni so celo vztrajali, da je treba izboljšati dejansko uveljavljanje obstoječih pravic in vrednot EU, kar je 
ključnega pomena za verodostojnost in legitimnost EU v razmerju do državljanov.  
V okviru tega poziva je več udeležencev navedlo, da bi morala EU brez odlašanja spoštovati Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah.  
 
Nekateri so opozorili na prispevke na večjezični digitalni platformi in rezultate prve seje drugega evropskega 
državljanskega foruma o pravicah iz državljanstva EU ter predlagali, naj se raje dodatno razvija statut 
državljanstva EU, namesto da bi se osredotočili na identiteto. Člani delovne skupine so v zvezi s tem poudarili, 
da lahko forumi dejansko določijo politični program EU. 
 
Več udeležencev je tudi poudarilo temeljni značaj socialnih pravic ter opisalo dostojne delovne in življenjske 
pogoje kot ključni element sistema pravic in vrednot EU.  
 
Prav tako jih je več tudi izpostavilo vprašanja dezinformacij, svobode medijev, družine, demografije in 
otrokovih pravic.   
 
 
3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
 
Predsedujoča Věra JOUROVÁ je zaključila razpravo s povzetkom glavnih točk, ki so jih izpostavili udeleženci.  
 
V zvezi s postopkom je povzela naslednje: 

 Izvršni odbor bo seznanila z željo po prenosu razprav delovne skupine v živo.  

 Delovna skupina bo pred vsako sejo prejela dnevni red, vendar teme iz širokega področja njenega 
delovanja ne bodo izključene. 

 Obravnavati bi bilo treba vprašanje sodelovanja z drugimi delovnimi skupinami. 

 Obravnavane bodo vse nadaljnje potrebe za tolmačenje. 

 Spomnila je, da bo uradni govorec delovne skupine iz vrst državljanov izbran pozneje. 
 
V zvezi z vsebino je povzela naslednje glavne točke:  

 O pravni državi se ni mogoče pogajati, potrebna pa sta okrepljen dialog in skupno razumevanje. 
Raznolikost je treba ceniti, vendar mora temeljiti na skupnih standardih.  

 EU mora preiti od besed k dejanjem. Obstoječa pravila in načela bi bilo treba v celoti uporabljati v 
praksi. To velja zlasti za Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. 

 Treba je znova utrditi načela, na katerih temelji EU, in sicer ne kot enotni trg, temveč kot Unija 
vrednot, hkrati pa je treba obravnavati izzive, ki jih prinašata brexit in kriza zaradi covida-19.  

 Potrebno je odločno zagovarjanje vrednot EU, tako da se uveljavljajo in nadalje podrobneje določajo 
že obstoječe opredelitve pravne države, vrednot in pravic.  

 Potrebna je širša razprava o vrednotah, pa tudi o korupciji in varnostnih grožnjah. 

 Treba je vzpostaviti povezave s socialnimi pravicami in pravicami otrok, pravico do zasebnosti in 
pluralnostjo medijev. 

 Dalje je treba razvijati državljanstvo EU, ne pa se vmešavati v osebno identiteto.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA Seznam članov delovne skupine za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 
 
 

ga. Ilse  AIGNER  Odbor regij 

g. Daniel  ANDERSSON nacionalni parlamenti 

ga. Valentina BALZANI  evropski državljanski forumi 

ga. Katarina BARLEY Evropski parlament 

g. Paolo BARONE  evropski državljanski forumi 

g. Nicolas BAY Evropski parlament 

g. Ondřej  BENEŠÍK nacionalni parlamenti 

g. Laurent BERGER socialni partnerji 

ga. Elsa BESTARD  evropski državljanski forumi 

g. Vladimír BILČÍK Evropski parlament 

g.  Yves  CRUCHTEN nacionalni parlamenti 

ga. Katalin CSEH Evropski parlament 

ga. Gwendoline DELBOS-CORFIELD Evropski parlament 

ga. Klára DOBREV Evropski parlament 

ga. Mandy FALZON nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Petros  FASSOULAS civilna družba 

ga. Paula  FERNÁNDEZ VIAÑA   Odbor regij 

g. Daniel FREUND Evropski parlament 

g. Esteban GONZÁLEZ PONS Evropski parlament 

g. Branko  GRIMS nacionalni parlamenti 

ga.  Alice-Mary  HIGGINS nacionalni parlamenti 

g. Richárd  HÖRCSIK nacionalni parlamenti 

g.  Gerhard HUEMER socialni partnerji 

ga. Věra JOUROVÁ Evropska komisija  

ga.  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Svet 

g.  Martin KLUS Svet 



 

 

g.  Jeppe KOFOD Svet 

g.  Georgios KOTSIRAS Svet 

ga. Hajnalka KOZMÁNÉ-GOMBKÖTŐ  evropski državljanski forumi 

g. Karl-Heinz   LAMBERTZ lokalni/regionalni predstavnik 

g. Tommy Kofoed LARSEN  evropski državljanski forumi 

g. Normunds LEGZDINS  evropski državljanski forumi 

g. Christian  MOOS Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Rasmus  NORDQVIST nacionalni parlamenti 

ga. Ninni NORRA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Maria Teresa PAGAZAURTUNDÚA RUIZ  Evropski parlament 

g.  Kacper  PŁAŻYŃSKI nacionalni parlamenti 

g.  Pere Joan  PONS nacionalni parlamenti 

g.  Michael ROTH Svet 

g. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Evropski parlament 

ga. Joy Clara SCHAEFLEIN  evropski državljanski forumi 

g. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  evropski državljanski forumi 

g. Helmut SCHOLZ Evropski parlament 

g. Sjoerd  SJOERDSMA nacionalni parlamenti 

ga. Romana TOMC Evropski parlament 

ga.  Tytti TUPPURAINEN Svet 

g. Štefan URBANEK  evropski državljanski forumi 

g. Karl  VANLOUWE nacionalni parlamenti 

g. Claudiu Marian VATAU  evropski državljanski forumi 

ga. Ozlem  YILDIRIM  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Kristīne ZONBERGA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

 
 
 
 
 
 
 


