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ZBIRNO POROČILO 

 

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 

 

Predsedujoča Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije 

 

Petek, 11. marca 2022, od 9.00 do 11.00 v Strasbourgu – hibridna oblika udeležbe 

 

 

1. Uvodni nagovor predsednice 

 

Predsednica Věra JOUROVÁ je najprej spomnila na tragične mednarodne razmere ter poudarila 
prizadevanja EU za oslabitev ruskih napadalcev in dobrodošlico, izkazano ukrajinskim beguncem, kot dokaz 
evropske enotnosti in odpornosti.  

 

Predsednica je nato pojasnila postopek in naslednje korake ter izpostavila, da ta seja predstavlja zadnji krog 

razprav in zbiranja prispevkov o priporočilih državljanov. Razprave bodo osredotočene na pet sklopov 
priporočil v zvezi z vrednotami in pravicami, pravno državo in varnostjo, in sicer: (i) pravice živali in 
kmetijstvo, (ii) nediskriminacija, enakost in kakovost življenja, (iii) mediji, lažne novice, dezinformacije, 
preverjanje dejstev in kibernetska varnost, (iv) varstvo podatkov ter (v) pravna država, demokratične 
vrednote in evropska identiteta.  

 

Predsednica je na koncu pojasnila še, da bodo razprave s te seje, skupaj z vsemi do sedaj prejetimi prispevki 
v skladu s pravili konference, vključili v pripravo osnutkov predlogov, ki jih bodo pred naslednjo sejo 25. 
marca s pomočjo skupnega sekretariata pripravili predsednica in govorca skupine. O osnutkih predlogov se 

bo nato razpravljalo na sestankih na prihodnjih plenarnih zasedanjih konference, načrtovanih za 9. maj, ko 
bo treba predložiti končno poročilo.  
 

2. Razprava 

 

Predsednica je nato otvorila razpravo, ki je bila strukturirana po skupinah, pri čemer je vsakokrat besedo 
dala državljanom, da so začeli razpravo.  
 

 2.1 Pravice živali, kmetijstvo 
 

Državljani so pozvali h konkretnim in hitrim ukrepom za zagotovitev pravic in dostojanstva v življenju živali.  
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Zavzeli so se tudi za nadaljnji razvoj trajnostnega kmetijstva v EU, da bi ustrezno zaščitili okolje, zlasti prek 
spodbud za podjetja, ki spoštujejo okoljske standarde, in odvračalnih ukrepov za podjetja, ki jih ne 
spoštujejo.  
 

Omenjeni so bili tudi trgovinski odnosi s tretjimi državami, ki bi morali biti po mnenju državljanov skladni z 
ukrepi in standardi, ki se uporabljajo v EU. Zato bi bilo treba dati prednost uvozu proizvodov iz tistih tretjih 

držav, ki so usklajene z našimi okoljskimi politikami.  
 

 2.2 Nediskriminacija, enakost in kakovost življenja 

 

Po besedah predsednice v tem sklopu prihaja do prekrivanj z delovno skupino za socialne zadeve, ki jih bo 

treba doreči kasneje.  
 

Glede vsebinskih preudarkov se je pojavilo priporočilo, da bi morala EU na trgu dela razviti 
protidiskriminacijsko politiko, zlasti za mlade in starejše osebe, ter da bi bilo treba subvencije in davčne 
olajšave dodeliti podjetjem, ki upoštevajo to politiko. Govorniki so izpostavili tudi, da bi bilo treba sindikate 
vključiti v zagotavljanje, da podjetja spoštujejo ta pravila na delovnem mestu, ter da bi bilo treba v zvezi s 
tem zagotoviti kvalifikacije in usposabljanje.  

 

Nekateri udeleženci so pozvali k uvedbi zakonodaje EU, s katero bi nudili subvencije za mlade, da bi postali 
neodvisni in emancipirani, ter jamstva za obdobje zaposlitve. Pozvali so tudi k ugodnostim za podjetja, ki 

omogočajo dobro ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.  
 

Več udeležencev je želelo koncept pravne države razširiti tudi na vprašanja socialnih pravic, da bi zagotovili, 
da so socialne pravice nadrejene ekonomskim pravicam. Zaščita ranljivih državljanov bi morala biti v 
središču pravne države in evropskih vrednot.  
 

Omenjeno je bilo tudi pomanjkljivo izvajanje obstoječih pravil v zvezi s nediskriminacijo, pri čemer so 
nekateri udeleženci poudarili, da so ta pravila že določena v Pogodbi in zlasti v Listini o temeljnih pravicah. 
Nekateri so pozvali k preprečevanju možnosti izvzetja, ki jih zahtevajo posamezne države članice v zvezi z 
določbami Listine.  
 

Nekaj govornikov je spregovorilo o potrebi po celovitem izvajanju Istanbulske konvencije.  

 

 2.3 Mediji, lažne novice, dezinformacije, preverjanje dejstev in kibernetska varnost 

 

Predsednica je najprej opozorila na določena prekrivanja z delovno skupino za digitalno preobrazbo.  
 

Mnogi udeleženci menijo, da državljani za boj proti dezinformacijam potrebujejo neodvisne, nepristranske 
in uravnotežene medije, zlasti v okviru vojne v Ukrajini, ki je tudi informacijska vojna. Več govornikov je 
podprlo uvedbo minimalnih vseevropskih standardov za neodvisnost medijev ter spodbujanje pluralnosti 

medijev in preprečevanje nastajanja monopolov v medijskem sektorju.  
 

Številni so pozvali tudi k sistemu preverjanja dejstev in informacij, ki bi ga bilo treba vzpostaviti na spletni 
platformi, dostopni vsem. To platformo bi lahko upravljala katera od institucij EU ali zasebno podjetje, ki bi 

bilo za to pooblaščeno. Poleg tega so govorniki priznali vlogo organizacij civilne družbe pri razkrivanju 
manipulacij z informacijami, ki bi jo bilo treba še okrepiti, nujno pa je treba obravnavati tudi vprašanje 
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monetarizacije dezinformacij. Drug pogosto izpostavljen element je bila potreba po razvoju izobraževanja o 
medijih, državljanske vzgoje in poučevanja zgodovine EU v šolah.  
 

Na drugi strani je beseda tekla tudi o kibernetski varnosti, kjer bi si bilo treba prizadevati za okrepitev 

obrambnih zmogljivosti EU in držav članic, tudi z boljšim izvajanjem in novimi ukrepi na tem področju.  
 

 2.4 Varstvo podatkov 

 

Čeprav so sodelujoči priznali, da na tem področju že veljajo obsežni predpisi EU, so opozorili, da bi bilo 
vseeno treba doseči napredek zlasti pri zaščiti mladoletnikov na spletu. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje 
dodatnih ukrepov, kot so strožje kazni za kršitelje.  
 

V splošnem so mnogi govorniki izpostavili potrebo o enotnem izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov 
v vseh državah članicah, omenjena pa je bila tudi povezava med osebnimi podatki in nameni dezinformacij.  
 

 

 2.5 Pravna država, demokratične vrednote in evropska identiteta 

 

Nekaj sodelujočih se je zavzelo za to, da bi bilo treba v okviru mehanizma pogojenosti in ugotavljanja kršitev 
spoštovanja načela pravne države spremljati več področij; posebej so bile izpostavljene kršitve svobode 
govora, spoštovanja pravic oseb LGBTI in dostopa do zdravstvenega varstva.  

 

Nekateri govorniki so omenili možnost letne konference v zvezi s poročilom Evropske komisije o 
spoštovanju načela pravne države in v zvezi s tem poudarili, kako pomembno bi bilo v ta proces vključiti 

državljane EU in civilno družbo ter različne upravne ravni, tudi regionalne in lokalne organe ter nacionalne 
parlamente. Evropska komisija bi recimo lahko predstavila svoje letno poročilo v nacionalnem parlamentu 
vsake države članice.  
 

Nekateri so izpostavili vprašanje načela soglasja, ki pomembno vpliva na postopek odločanja na tem 
področju.  
 

Nazadnje je več udeležencev vztrajalo, da je treba evropsko državljanstvo dopolniti z nadaljnjimi 
vsebinskimi elementi, npr. iz sekundarne zakonodaje EU.  

 

 

3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 

 

Predsednica Věra JOUROVÁ je sejo zaključila z zahvalo vsem udeležencem za njihov dragocen prispevek. 
Poudarila je, da bodo prispevki sodelujočih ustrezno upoštevani, in končala z besedami, da se že veseli 
naslednje seje, ki bo 25. marca in pred katero bodo člani prejeli prve osnutke predlogov za razpravo.  
 


