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ZBIRNO POROČILO 
 

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 
 

Predsedujoča Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije 
 

Petek, 17. december 2021, od 11.00 do 13.00 

 

 

1. Uvodne besede predsednice 
 

Druga seja delovne skupine je potekala na daljavo. Predsednica Věra JOUROVÁ se je vsem članom 

zahvalila za udeležbo in izrazila upanje, da bo naslednje zasedanje lahko potekalo v živo. Izrazila je 

navdušenje, da lahko skupina zdaj razpravlja o končnih priporočilih evropskega državljanskega foruma 

2, in predstavnikom (ambasadorjem) foruma izrekla posebno dobrodošlico.  

 

Predsednica JOUROVÁ je poudarila, da mora biti cilj delovne skupine prispevati k delu državljanov in 

se odzivati nanj. Pohvalila je kakovost njihovega prispevka. Vsem članom delovne skupine je tudi 

sporočila, da če se ne strinjajo s priporočili državljanov ali želijo dodati argumente, lahko podajo tudi 

pisne pripombe.  

 

Predsednica je člane delovne skupine na koncu obvestila, da jih lahko pravočasno povabi k razpravi o 

tretjem vmesnem poročilu večjezične digitalne platforme. Udeležence je pozvala, naj svoje govore 

omejijo na dve minuti, kot na zadnjem sestanku. 

 

Predsednica JOUROVÁ je nato predstavnike evropskega državljanskega foruma 2 povabila, naj 

predstavijo priporočila foruma v zvezi z „vrednotami, pravicami, pravno državo, varnostjo“.  

 
2. Razprava 
 

Dva predstavnika foruma sta predstavila priporočila evropskega državljanskega foruma 2, ki spadajo v 

pristojnost delovne skupine in se med drugim nanašajo na nediskriminacijo, enakost spolov, varstvo 

človekovih pravic in pravic narave in živali, pravico do zasebnosti, varstvo pravne države, zaščito in 

krepitev demokracije, medije in dezinformacije, varnost, tesnejše povezovanje ter na evropske 

vrednote in identiteto. To je približno 20 od 39 priporočil, ki jih je pripravil forum 2. 
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Predsednica JOUROVÁ se je zahvalila predstavnikom foruma za njihov dragoceni prispevek in povabila 

k razpravi vse, ki so se želeli odzvati na priporočila državljanov in državljank.  

 

Številni udeleženci so se najprej osredotočili na temeljna postopkovna vprašanja. Nekateri so se zavzeli 

za spletni prenos sej delovne skupine. Nekateri udeleženci so predsednico tudi pozvali, naj zagotovi 

bolj strukturirano razpravo, na primer z združevanjem priporočil foruma, zamisli platforme konference 

in drugih prispevkov članov delovnih skupin po temah. Nekaj udeležencev je podprlo pobudo 

predsednice, naj se omogočijo pisne pripombe, in izrazilo pripravljenost za komuniciranje med sejami 

delovnih skupin. Nekaj udeležencev je tudi pozvalo, naj se tolmačenje zagotovi v več jezikih EU (SK, 

LV). 

 

Poleg tega so nekateri udeleženci izpostavili vprašanje „izvedljivosti“ priporočil in zahtevali pojasnila 

o tem, ali/kako bi jih bilo mogoče izvajati, pa tudi delitev pristojnosti med državami članicami in 

Evropsko unijo. Drugi člani delovne skupine so zahtevali, da se preučijo tudi priporočila foruma, ki 

zahtevajo večje spremembe, in se razmisli o tem, ali bi bilo treba raven pristojnosti, s katero se ta 

priporočila izvajajo, spremeniti, da se v največji meri zagotovi spoštovanje interesa državljanov. 

 

Kar zadeva vsebino, so se člani delovne skupine zahvalili državljanom za njihovo ambiciozno in 

inovativno delo ter se odzvali na priporočila foruma. 

 Več udeležencev je podprlo priporočila skupine, da je treba zagotoviti spoštovanje temeljnih 

pravic po vsej EU in zaščititi pravno državo z nadaljnjim razvojem obstoječih instrumentov. 

Drugi so opozorili na morebitne težavne, spremembe sedanjega pravnega okvira pravne 

države. Nekateri udeleženci so se zavzeli tudi za krepitev kulturne dediščine, da bi EU postala 

močnejša na podlagi raznolikosti. 

 Udeleženci so izpostavili tudi pomen podpiranja svobode medijev in boja proti 

dezinformacijam. 

 V zvezi s sodelovanjem državljanov pri odločanju EU so se člani delovne skupine seznanili s 

priporočili foruma in omenili prihodnjo vlogo konferenc, kot je ta konferenca, in platforme 

konference ter razvoj državljanstva EU. 

 Izrazili so tudi podporo priporočilom skupine v zvezi s hibridnimi grožnjami in pozvali k 

močnejšemu sodelovanju EU na tem področju. 

 

Predsednica JOUROVÁ je nato udeležence obvestila o glavnih zamislih večjezične digitalne platforme, 

ki je pripadala tej delovni skupini, ter povabila predstavnike skupine in druge člane delovne skupine, 

naj se odzovejo. Te zamisli so med drugim vključevale: izboljšano pravosodno sodelovanje in 

sodelovanje organov kazenskega pregona med državami članicami, strožje stališče EU do Kitajske in 

Rusije, vloga krščanskih vrednot, vključevanje invalidov, mobilnost znotraj EU in obravnavanje 

dedovanja. 

 

Predstavnik evropskega državljanskega foruma 2 je pozval, naj prispevki platforme ali drugih članov 

delovne skupine ne zasenčijo priporočil državljanskih okroglih miz, ter naj bodo institucije EU drzne in 

naj zamisli državljanov uresničijo v praksi. Predstavniki foruma 2 so zahtevali, naj bodo prihodnje 

razprave delovne skupine bolj strukturirane, natančnejše in usmerjene v preučitev, kako se lahko 

zamisli državljanov dejansko uresničijo, in naj institucije EU, kadar se priporočila forumov ne izvajajo, 

državljanom predložijo podrobne in pregledne utemeljitve.  
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3. Sklepne ugotovitve predsednice 

Predsednica Věra JOUROVÁ je sejo zaključila z zahvalo vsem udeležencem za njihov dragoceni 

prispevek. Ugotovila je naslednje: 

 Potrebna je bolj strukturirana in konsolidirana razprava z vsebinskega vidika. Teme bi morale 

biti združene, podskupine pa ne bi smele biti ustanovljene v okviru delovne skupine. Za 

naslednje srečanj bi bilo treba pripraviti obrazložen dnevni red, v katerem bi bila priporočila 

združena po temah. 

 Zagotoviti je treba tolmačenje v čim več jezikov. 

 Delovna skupina bi morala biti obveščena o sedanjih pobudah, ki že potekajo v zvezi s 

priporočili odbora, in o njihovem nadaljnjem izvajanju. O tem vidiku bi morali razpravljati 

sopredsedniki konference, pri tem pa upoštevati, da bi morala biti EU ustvarjalna in poiskati 

načine za izpolnjevanje pričakovanj državljanov.  

 Vprašanje spletnega prenosa bo ponovno obravnavano na naslednji seji izvršnega odbora. 

Delovne skupine bi morale biti popolnoma pregledne, vendar bi bilo treba upoštevati tudi, da 

državljani med javno razpravo morda ne bodo sproščeni. Predlagala je, da se med državljani, 

ki so člani delovne skupine, opravi poizvedba, da se ugotovi, ali kdo nasprotuje spletnemu 

prenosu prihodnjih sej. 


