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KORTFATTET REFERAT 
 

Arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
 

Ledet af Věra Jourová, næstformand for Kommissionen 
 

Fredag den 17. december 2021 kl. 11.00-13.00 

 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Det andet møde i arbejdsgruppen blev afholdt i fjernformat. Formanden Věra JOUROVÁ åbnede 

mødet ved at takke alle medlemmer for deres deltagelse og håbede, at næste møde kunne finde sted 

med personligt fremmøde. Formanden gav udtryk for sin begejstring over, at gruppen nu kan drøfte 

de endelige anbefalinger fra EU-borgerpanel 2, og gav en særlig velkomst til repræsentanterne 

("ambassadørerne") fra dette panel.  

 

Věra JOUROVÁ understregede, at arbejdsgruppens mål skulle være at bidrage til og reagere på 

borgernes arbejde. Hun glædede sig over kvaliteten af deres input. Hun anførte også over for alle 

medlemmer af arbejdsgruppen, at de, hvis de ikke var enige i borgernes anbefalinger eller ønskede at 

tilføje argumenter, også kunne fremsætte skriftlige kommentarer.  

 

Formanden meddelte endelig arbejdsgruppens medlemmer, at hun, om tiden tillod, eventuelt ville 

indbyde dem til at drøfte den tredje interimsbetænkning fra den flersprogede digitale platform. Hun 

opfordrede deltagerne til at begrænse deres indlæg til to minutter, som det var tilfældet på det 

seneste møde. 

 

Věra JOUROVÁ indbød efterfølgende repræsentanterne for EU-borgerpanel 2 til at fremlægge 

panelets anbefalinger vedrørende "værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed".  

 
2. Drøftelse 
 

To af panelets repræsentanter fremlagde anbefalingerne fra EU-borgerpanel 2, som falder ind under 

arbejdsgruppens ansvarsområde, nemlig om ikkeforskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene, 

beskyttelse af menneskerettighederne og naturens og dyrs rettigheder, retten til privatlivets fred, 

beskyttelse af retsstatsprincippet, beskyttelse og styrkelse af demokrati, medier og desinformation, 

sikkerhed, tættere integration samt europæiske værdier og identitet. Dette udgjorde ca. 20 ud af de 

39 anbefalinger, der blev udarbejdet af panel 2. 
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Věra JOUROVÁ takkede panelets repræsentanter for deres værdifulde bidrag og gav ordet til alle dem, 

der ønskede at reagere på borgernes anbefalinger.  

 

Mange deltagere fokuserede først på underliggende procedurespørgsmål. Nogle talte for 

webstreaming af arbejdsgruppens møder. Nogle deltagere opfordrede også formanden til at sikre en 

mere struktureret drøftelse, f.eks. ved at gruppere panelernes anbefalinger, konferenceplatformens 

idéer og andre input fra arbejdsgruppemedlemmerne efter emne. Nogle få deltagere støttede 

formandens initiativ til at tillade skriftlige kommentarer og gav udtryk for, at de var villige til at 

kommunikere inden for arbejdsgruppernes møder. Nogle få deltagere opfordrede også til tolkning på 

flere EU-sprog (SK, LV). 

 

Desuden rejste nogle deltagere spørgsmålet om "gennemførligheden" af anbefalinger og opfordrede 

til afklaring af, hvorvidt/hvordan disse kunne gennemføres, samt kompetencefordelingen mellem 

medlemsstaterne og Den Europæiske Union. Andre medlemmer af arbejdsgruppen krævede, at der 

også blev taget hensyn til de anbefalinger fra panelet, som krævede store ændringer, og at det skulle 

overvejes, om det kompetenceniveau, som de gennemføres på, burde ændres i borgernes interesse. 

 

Med hensyn til indholdet takkede arbejdsgruppens medlemmer borgerne for deres ambitiøse og 

innovative arbejde og reagerede på panelets anbefalinger. 

 Flere deltagere støttede panelets anbefalinger vedrørende behovet for at sikre, at de 

grundlæggende rettigheder overholdes i hele EU, og for at beskytte retsstatsprincippet ved 

at videreudvikle eksisterende instrumenter. Andre advarede om mulige besværlige 

ændringer af den nuværende retlige ramme for retsstatsprincippet. Nogle deltagere gik også 

ind for at styrke den kulturelle arv med henblik på at gøre EU stærkere i mangfoldighed 

 Betydningen af at støtte mediefrihed og bekæmpe desinformation blev også fremhævet af 

deltagerne 

 Med hensyn til borgernes deltagelse i beslutningstagningen i EU anerkendte arbejdsgruppens 

medlemmer panelets anbefalinger og nævnte den fremtidige betydning af konferencer som 

den nuværende og af konferenceplatformen samt udviklingen af unionsborgerskabet 

 Deltagerne udtrykte også støtte til panelets anbefalinger vedrørende hybride trusler og 

opfordrede til et stærkere EU-engagement på dette område. 

 

Věra JOUROVÁ orienterede derefter deltagerne om de vigtigste idéer fra den flersprogede digitale 

platform, der hørte under arbejdsgruppen, og opfordrede panelets repræsentanter og de øvrige 

medlemmer af arbejdsgruppen til at reagere. Disse idéer omfattede bl.a.: et forbedret retligt 

samarbejde og retshåndhævelsessamarbejde mellem medlemsstaterne, en strengere holdning fra 

EU's side over for Kina og Rusland, kristne værdiers rolle, inklusion af personer med handicap, 

mobilitet inden for EU og håndtering af arvesager. 

 

En repræsentant for EU-borgerpanel 2 opfordrede til, at bidrag fra platformen eller fra andre 

medlemmer af arbejdsgruppen ikke skulle overskygge borgerpanelernes anbefalinger og bad EU-

institutionerne om at være modige og omsætte borgernes idéer i praksis. Repræsentanter for panel 2 

krævede, at de kommende drøftelser i arbejdsgruppen blev mere strukturerede, mere detaljerede og 

havde til formål at undersøge, hvordan borgernes idéer rent faktisk kan gennemføres, og at borgerne, 
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hvis panelets anbefalinger ikke ville blive gennemført, gerne ville modtage detaljerede og 

gennemsigtige begrundelser fra EU-institutionerne.  

 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Formanden Věra JOUROVÁ afsluttede mødet med at takke alle deltagere for deres værdifulde input. 

Hendes konklusion lød: 

 Der er behov for en mere struktureret og konsolideret debat med hensyn til indholdet. Selv 

om emnerne bør grupperes, bør der ikke oprettes undergrupper i arbejdsgruppen. Det næste 

møde bør have en kommenteret dagsorden, hvor anbefalingerne grupperes efter emne. 

 Der bør sørges for tolkning til så mange sprog som muligt. 

 Arbejdsgruppen bør informeres om de igangværende initiativer, der allerede er på vej, for så 

vidt angår panelets anbefalinger samt deres videre gennemførelse. Dette aspekt bør drøftes 

af konferencens formænd med tanke på, at EU bør være kreativ og finde måder, hvorpå 

borgernes forventninger kan opfyldes.  

 Spørgsmålet om webstreaming vil blive taget op igen på det næste møde i bestyrelsen. 

Arbejdsgrupperne bør være fuldt gennemsigtige, men det bør også tages i betragtning, at 

borgerne måske ikke føler sig godt tilpas over for et publikum. Hun foreslog at henvende sig 

til medlemmerne af arbejdsgruppen for at spørge, om nogen var imod webstreaming af de 

næste møder. 

 


