
 

 

 
KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 

Töörühma „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ koosolek, 

mida juhatas asepresident Věra Jourová kabinetiülem Renate Nikolay,  
Euroopa Komisjon 

25. märts 2022 kell 9.00–11.00, Strasbourg – hübriidvorm 

 

 

1. Koosoleku juhataja avasõnad 

 

Renate Nikolay teatas, et asepresident Věra JOUROVA haiguse tõttu juhatab ta tema asemel töörühma 
koosolekut.  

 

Renate Nikolay tervitas kõiki osalejaid ja märkis, et töörühma 5. koosoleku eesmärk on arutada väärtuste ja 

õiguste, õigusriigi põhimõtte ja julgeolekuga seotud ettepanekute esimest eelnõud. Esimesed ettepanekute 

eelnõud koostasid esimees ja pressiesindajad ühissekretariaadi abiga Euroopa ja riiklike kodanike 

paneelarutelude, täiskogu arutelude, mitmekeelse digiplatvormi ja riiklike ürituste põhjal.  

 

Koosoleku juhataja tuletas meelde, et töörühma arutelu esimene kokkuvõte tehakse järgmisel päeval (26. 

märtsil) toimuval täiskogu istungil.  

 

2. Esimeste ettepanekute tutvustus pressiesindajatelt 

 

Töörühma pressiesindajad rõhutasid, et esimeste ettepanekute koostamisel järgiti konstruktiivset ja 

produktiivset protsessi.  

 

Esimese teemavaldkonna (õigusriik, demokraatlikud väärtused ja Euroopa identiteet) osas rõhutati vajadust 

selgitada Madalmaade paneelarutelu soovitus, mille kohaselt tuleks uute liikmesriikide ühinemise 

tingimuseks seada ELile antav lisaväärtus. Samuti mainiti mõtet korraldada õigusriigi teemaline konverents, 

mis põhineks komisjoni õigusriigi olukorda käsitleval aastaaruandel. Lõpetuseks rõhutati arutelu 

tingimuslikkuse määruse laiendamise üle eelarvevälistele valdkondadele.  

 

Teemavaldkonna 2 (andmekaitse) osas märkisid nad, et esimene variant on hästi edenenud ja kajastab 

kodanike väljendatud arvamusi.  

 

Teemavaldkonna 3 (meedia, võltsuudised, desinformatsioon, faktikontroll, küberturvalisus) osas valitseb 

üksmeel, kuid rõhutati, et meediapädevuse koolitused, mida soovitatakse koolides korraldada, peaksid 

olema kohustuslikud.  

 



 

 

Teemavaldkonna 4 (diskrimineerimisvastane võitlus, võrdsus ja elukvaliteet) osas juhiti tähelepanu 

erinevatele seisukohtadele seoses elutingimuste tagamiseks tehtavate investeeringutega. Samuti juhiti 

tähelepanu vajadusele täiendavalt arutada stiimuleid, mida tuleks kehtestada, et saavutada tööturul 

suurem võrdsus, sealhulgas võimalike maksusoodustuste ja taskukohase lastehoiu kaudu.  

 

Teemavaldkonna 5 (loomade õigused, põllumajandus) osas väljendati ettepanekute esimese eelnõuga 

laialdast rahulolu. 

 

3. Arutelu ettepanekute esimeste eelnõude üle  

 

Arutelu käigus arutas töörühm põhjalikult ettepanekute eelnõude sisu, eelkõige järgmisi punkte:  

 

– 1. teemavaldkonna osas palusid mitu osalejat lisada selge viite põhiõiguste hartale ning konkreetsemalt 

määratleda Euroopa kodakondsusega seotud õigusi;  

 

– 2. teemavaldkonna osas rõhutasid osalejad, et on vaja täiendavalt kaaluda võimalust karistada 

isikuandmeid töötlevate üksuste litsentsimist;  

 

– 3. teemavaldkonnas vallandas põhjendamatu poliitilise sekkumise mõiste töörühmas sisulise arutelu, 

mistõttu palus mitu liiget hiljem selgitusi;  

 

– 4. teemavaldkonna osas rõhutasid mõned osalejad, et täiendavalt tuleks kaaluda majandusmudeli 

tulevikku, ametiühingute rolli ning parimaid viise maksustamise vältimise ja maksuparadiiside vastu 

võitlemiseks;  

 

– 5. teemavaldkonna osas soovitasid osalejad paremini kajastada ELi strateegia „Talust taldrikule“ 

prioriteete.  

 

4. Koosoleku juhataja lõppsõna 

 

Esimees Renate Nikolay rõhutas, et koosolekul tehti suuri edusamme. Ta selgitas, et ettepanekute eelnõud 

tuleb vastavalt istungil väljendatud ideedele läbi vaadata ning et selle kohta võib ühissekretariaadile saata 

kirjalikud seisukohad. Läbivaadatud eelnõud koostatakse sama menetluse kohaselt nagu kavandid, st 

eesistuja ja pressiesindajad koostavad need koos ühissekretariaadiga, ning esitavad need töörühma 

järgmisel koosolekul 7. aprillil. 

 

Lõpetuseks rõhutas ta, et koosolekul toimunud arutelu annab järgmisel päeval täiskogule aru andmiseks 

suurepärane aluse.  

 


