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1. Pirmininkės įžanginis žodis 

 

Renate Nikolay informavo, kad dėl pirmininkės pavaduotojos Věros JOUROVOS ligos ji pirmininkaus darbo 
grupės posėdžiui jos vardu.  
 

R. Nikolay pasveikino visus dalyvius pabrėždama, kad šio, penktojo, darbo grupės posėdžio tikslas yra 
aptarti pirmuosius pasiūlymų, susijusių su vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo klausimais, 
projektus. Šie pirmieji pasiūlymų projektai buvo parengti pirmininkės ir darbo grupės atstovų, padedant 
Bendram sekretoriatui ir remiantis Europos ir nacionalinių piliečių forumų diskusijomis, taip pat plenarinių 
posėdžių diskusijomis, daugiakalbe skaitmenine platforma ir nacionaliniais renginiais.  
 

Pirmininkė priminė, kad pirmą kartą darbo grupės diskusija bus apžvelgta kitą dieną (kovo 26 d.) vyksiančio 
plenarinio posėdžio metu.  
 

2. Darbo grupės atstovai pristato pirmuosius pasiūlymus 

 

Darbo grupės atstovai pabrėžė, kad pirmųjų pasiūlymų rengimo procesas buvo konstruktyvus ir 
produktyvus.  

 

Kalbėdami apie 1 veiksmų grupę (Teisinė valstybė, demokratinės vertybės ir europinė tapatybė) jie pabrėžė, 
kad reikia paaiškinti Nyderlandų nacionalinio forumo rekomendaciją dėl naujų valstybių narių įstojimo į ES 
sąlygų siekiant pridėtinės vertės ES. Jie taip pat paminėjo idėją surengti konferenciją teisinės valstybės 
klausimais, remiantis Komisijos metine teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Galiausiai jie aptarė 
vykusias diskusijas dėl Sąlygų reglamento taikymo srities išplėtimo apimant nebiudžetines sritis.  
 

Dėl 2 veiksmų grupės (Duomenų apsauga) jie nurodė, kad rengiant pirmąjį projektą padaryta didelė 
pažanga ir jis tinkamai atspindi piliečių pareikštas nuomones.  
 

Dėl 3 veiksmų grupės (Žiniasklaida, melagingos naujienos, dezinformacija, faktų tikrinimas, kibernetinis 
saugumas) jie laikėsi plataus sutarimo ir priminė, kad svarbu nurodyti privalomą mokyklų mokymo 
gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis klausimais statusą.  
 



Kalbėdami apie 4 veiksmų grupę (Kova su diskriminacija, lygybė ir gyvenimo kokybė), jie atkreipė dėmesį į 
skirtingus požiūrius dėl investicijų, reikalingų siekiant užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę. Jie taip pat 
pabrėžė, kad reikia toliau svarstyti paskatas, kurios turėtų būti dedamos siekiant užtikrinti didesnę lygybę 
darbo rinkoje, be kita ko, taikant galimas mokesčių lengvatas ir užtikrinant įperkamas vaikų priežiūros 
paslaugas.  

 

Galiausiai, jie labai palankiai įvertino pirmuosius 5 veiksmų grupės (Gyvūnų teisės, žemės ūkis) pasiūlymų 
projektus.   

 

3. Pirmųjų pasiūlymų projektų aptarimas  
 

Diskusijų metu darbo grupė išsamiai aptarė pasiūlymų projektus, visų pirma šiais klausimais:   
 

– 1 veiksmų grupėje daug dalyvių ragino pateikti aiškią nuorodą į Pagrindinių teisių chartiją ir konkretesnę 
Europos piliečių teisių apibrėžtį;  
 

– aptardami 2 veiksmų grupę dalyviai pabrėžė, kad reikia toliau svarstyti galimybę bausti už asmens 
duomenis tvarkančių subjektų licencijavimą;  
 

– dėl 3 veiksmų grupės sąvokos „netinkamas politinis kišimasis“ darbo grupėje kilo išsamios diskusijos, o 
keli nariai vėliau paprašė paaiškinimo;  
 

– aptardami 4 veiksmų grupę kai kurie dalyviai pabrėžė, kad reikėtų toliau svarstyti apie ekonomikos 
modelio ateitį, profesinių sąjungų vaidmenį ir geriausius būdus kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių 
rojais;  

 

– kalbėdami apie 5 veiksmų grupę dalyviai pasiūlė geriau apsvarstyti ES strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 

prioritetus.  

 

4. Pirmininkės baigiamasis žodis 

 

Pirmininkė Renate Nikolay pabrėžė, kad per posėdį padaryta labai didelė pažanga. Ji paaiškino, kad 
pasiūlymų projektai turėtų būti peržiūrėti atsižvelgiant į posėdžio metu išreikštas mintis ir kad rašytines 
pastabas šiuo klausimu būtų galima siųsti Bendram sekretoriatui. Pasiūlymai bus persvarstyti ta pačia tvarka 
kaip ir projektai, t. y. juos, padedant Bendram sekretoriatui, parengs pirmininkė ir darbo grupės atstovai, o 
jie bus pristatyti kitame darbo grupės posėdyje, kuris įvyks balandžio 7 d. 

 

Baigdama pirmininkė pabrėžė, kad šio posėdžio diskusija bus puikus pagrindas kitą dieną vyksiančiam 
plenariniam posėdžiui.  
 


