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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
 

Pracovná skupina pre hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť, 
 

ktorej predsedá Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie 
 

Piatok 17. decembra 2021 od 11.00 h – 13.00 h 

 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Druhá schôdza pracovnej skupiny sa konala na diaľku. Predsedníčka Věra JOUROVÁ otvorila schôdzu 

tým, že poďakovala všetkým členom za ich účasť, pričom vyjadrila nádej, že ďalšia schôdza by sa mohla 

uskutočniť osobne. Predsedníčka vyjadrila nadšenie, že skupina môže diskutovať už o konečných 

odporúčaniach druhej európskej panelovej diskusie občanov, a osobitne privítala zástupcov 

(„veľvyslancov“) tohto panelu.  

 

Predsedníčka JOUROVÁ zdôraznila, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť prispievať k práci občanov 

a reagovať na ňu. Ocenila kvalitu ich príspevkov. Všetkým členom pracovnej skupiny tiež oznámila, že 

ak by nesúhlasili s odporúčaniami občanov alebo chceli doplniť argumenty, môžu predkladať aj 

písomné pripomienky.  

 

Predsedníčka napokon informovala členov pracovnej skupiny, že v prípade dostatku času ich vyzve na 

diskusiu o tretej predbežnej správe mnohojazyčnej digitálnej platformy. Požiadala účastníkov, aby 

svoje vystúpenia obmedzili na dve minúty, ako to bolo v prípade minulej schôdze. 

 

Predsedníčka JOUROVÁ následne vyzvala zástupcov druhej európskej panelovej diskusie občanov, aby 

predstavili odporúčania panelu týkajúce sa hodnôt a práv, právneho štátu, bezpečnosti.  

 
2. Diskusia 
 

Dvaja zástupcovia panelu predstavili odporúčania druhej európskej panelovej diskusie občanov, ktoré 

patria do pôsobnosti pracovnej skupiny, konkrétne odporúčania týkajúce sa nediskriminácie, rodovej 

rovnosti, ochrany ľudských práv a práv prírody a zvierat, práva na súkromie, ochrany právneho štátu, 

ochrany a posilňovania demokracie, médií a dezinformácií, bezpečnosti, užšej integrácie, ako aj 

európskych hodnôt a identity. Išlo približne o 20 odporúčaní z 39, ktoré boli výsledkom druhej 

panelovej diskusie. 
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Predsedníčka JOUROVÁ poďakovala zástupcom panelu za ich cenné príspevky a otvorila diskusiu pre 

všetkých, ktorí by chceli reagovať na odporúčania občanov.  

 

Mnohí účastníci sa najskôr zamerali na základné procesné otázky. Niektorí sa zasadzovali za 

internetové vysielanie schôdzí pracovnej skupiny. Niektorí účastníci vyzvali predsedníčku, aby 

zabezpečila štruktúrovanejšiu diskusiu, napríklad zoskupovaním odporúčaní z panelovej diskusie, 

nápadov z platforiem konferencie a iných príspevkov členov pracovnej skupiny podľa tém. Niekoľko 

účastníkov podporilo iniciatívu predsedníčky umožniť predkladanie písomných pripomienok a 

vyjadrilo ochotu komunikovať aj medzi jednotlivými schôdzami pracovnej skupiny. Niekoľkí účastníci 

tiež vyzvali na zabezpečenie tlmočenia vo viacerých jazykoch EÚ (slovenčina, lotyština). 

 

Niektorí účastníci okrem toho nastolili otázku uskutočniteľnosti odporúčaní a vyzvali na objasnenie, či 

a ako by sa mohli tieto odporúčania vykonávať, ako aj na rozdelenie právomocí medzi členské štáty a 

Európsku úniu. Iní členovia pracovnej skupiny požadovali, aby sa zvážili aj odporúčania vyplývajúce z 

panelových diskusií, ktoré si vyžadujú zásadné zmeny, a aby sa zvážilo, či by sa úroveň právomocí, na 

ktorej sa vykonávajú, mala zmeniť v najlepšom záujme občanov. 

 

Pokiaľ ide o podstatu, členovia pracovnej skupiny poďakovali občanom za ich ambicióznu a inovatívnu 

prácu a reagovali na odporúčania panelu. 

 Niekoľko účastníkov podporilo odporúčania panelu týkajúce sa potreby zabezpečiť 

dodržiavanie základných práv v celej EÚ a chrániť právny štát ďalším rozšírením existujúcich 

nástrojov. Iní varovali pred prípadnými ťažkopádnymi zmenami súčasného právneho rámca v 

oblasti právneho štátu. Niektorí účastníci sa tiež zasadzovali za posilnenie kultúrneho 

dedičstva v záujme rozvoja rozmanitosti EÚ. 

 Účastníci poukázali aj na význam podpory slobody médií a boja proti dezinformáciám. 

 Pokiaľ ide o účasť občanov na rozhodovacom procese EÚ, členovia pracovnej skupiny uznali 

odporúčania panelu a pripomenuli budúcu úlohu konferencií, ako je táto, ako aj platformy 

konferencie a rozvoja občianstva EÚ. 

 Účastníci tiež vyjadrili podporu odporúčaniam panelu týkajúcim sa hybridných hrozieb a 

vyzvali na väčšiu angažovanosť EÚ v tejto oblasti. 

 

Predsedníčka JOUROVÁ potom informovala účastníkov o hlavných myšlienkach uvedených na 

mnohojazyčnej digitálnej platforme, ktoré sa týkajú tém pracovnej skupiny, a vyzvala zástupcov 

panelu, ako aj ďalších členov pracovnej skupiny, aby na ne reagovali. Tieto nápady zahŕňali okrem 

iného: lepšiu justičnú spoluprácu a spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi členskými štátmi, 

prísnejší postoj EÚ voči Číne a Rusku, úlohu kresťanských hodnôt, začlenenie osôb so zdravotným 

postihnutím, mobilitu v rámci EÚ a riešenie dedičských konaní. 

 

Zástupca druhej európskej panelovej diskusie občanov vyzval, aby príspevky z platformy alebo od 

iných členov pracovnej skupiny nezatienili odporúčania panelových diskusií občanov, a požiadal 

inštitúcie EÚ, aby boli odvážne a zavádzali nápady občanov do praxe. Zástupcovia druhej panelovej 

diskusie požadovali, aby nadchádzajúce diskusie pracovnej skupiny boli štruktúrovanejšie, 

podrobnejšie a aby skúmali to, ako nápady občanov skutočne realizovať, pričom ak by sa odporúčania 

panelových diskusií nevykonali, mali by inštitúcie EÚ poskytnúť občanom podrobné a transparentné 

zdôvodnenie.  



 

3 

 

 
3. Záverečné poznámky predsedníčky 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ ukončila schôdzu tým, že poďakovala všetkým účastníkom za ich cenné 

príspevky. Dospela k týmto záverom: 

 Z vecného hľadiska je potrebná štruktúrovanejšia a ucelenejšia diskusia. Hoci by bolo treba 

témy zoskupovať, nemali by sa vytvárať podskupiny v rámci pracovnej skupiny.  Nasledujúca 

schôdza by mala prebiehať podľa anotovaného programu, v ktorom budú zoskupené 

odporúčania podľa jednotlivých tém. 

 Malo by sa zabezpečiť tlmočenie do čo najväčšieho počtu jazykov. 

 Pracovná skupina by mala byť informovaná o už prebiehajúcich iniciatívach súvisiacich s 

odporúčaniami panelu, ako aj o ich ďalšom vykonávaní. Spolupredsedovia konferencie by mali 

o tomto aspekte diskutovať pamätajú pritom na to, že EÚ má byť tvorivá a má hľadať spôsoby, 

ako naplniť očakávania občanov.  

 Otázka internetového vysielania bude opäť nastolená na nadchádzajúcom zasadnutí výkonnej 

rady. Pracovné skupiny by mali byť v plnej miere transparentné, ale treba tiež zohľadniť, že 

občania sa nemusia pred verejným publikom cítiť uvoľnene. Navrhla, aby sa občanom v 

pracovnej skupine položila otázka, či niekto z nich nesúhlasí s internetovým vysielaním 

nasledujúcich schôdzí. 


