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SOUHRNNÝ ZÁPIS 
 

Pracovní skupina „Evropská demokracie, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 
 

Předsedající: Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise 
 

Pátek 11. března 2022, 9:00–11:00, Štrasburk – hybridní formát 

 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně 

 

Předsedkyně Věra JOUROVÁ nejprve připomněla tragickou mezinárodní situaci a zdůraznila úsilí EU 

o oslabení ruského agresora a o přijetí ukrajinských uprchlíků jako projev evropské jednoty a odolnosti.  

 

Předsedkyně poté objasnila postup a další kroky a uvedla, že tato schůze bude sloužit jako poslední kolo pro 
diskuze a shromažďování informací o doporučeních občanů. Diskuze se soustředí na pět kategorií 
doporučení týkajících se hodnot a práv, právního státu a bezpečnosti, konkrétně na: i) práva zvířat 
a zemědělství, ii) boj proti diskriminaci, rovnost a kvalitu života, iii) sdělovací prostředky, falešné zprávy, 
dezinformace, ověřování faktů, kybernetickou bezpečnost, iv) ochranu údajů a v) právní stát, demokratické 

hodnoty a evropskou identitu.  

 

Předsedkyně JOUROVÁ nakonec upřesnila, že diskuze na schůzi budou – spolu se všemi dosud získanými 
příspěvky v souladu s pravidly konference – podkladem pro přípravu návrhů, které připraví osobně 
společně se dvěma mluvčími skupiny za pomoci společného sekretariátu před příští schůzí, která se bude 
konat dne 25. března. Tyto návrhy budou poté projednány na příštích schůzích v rámci nadcházejících 

plenárních zasedání konference s tím, že závěrečná verze zprávy bude předložena dne 9. května.  
 

2. Diskuze 

 

Předsedkyně poté zahájila diskuzi strukturovanou podle kategorií, přičemž bylo pokaždé slovo uděleno 
občanům, aby diskuzi zahájili.  

 

 2.1 Práva zvířat a zemědělství 
 

Občané vyzvali k přijetí konkrétních a rychlých opatření pro zajištění práv zvířat a důstojnosti jejich života.  
 

Rovněž se vyslovili pro další rozvoj udržitelného zemědělství v EU s cílem účinně chránit životní prostředí, 
zejména prostřednictvím pobídek pro podniky, které dodržují normy v oblasti životního prostředí, 
a odrazujících faktorů pro subjekty, které je nedodržují.   
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Zmíněny byly rovněž obchodní vztahy se třetími zeměmi. Podle občanů by tato opatření měla být v souladu 

s opatřeními a normami uplatňovanými v rámci EU. Proto by měl být upřednostněn dovoz výrobků ze 
třetích zemí, které jsou v souladu s našimi politikami v oblasti životního prostředí.  
 

 2.2 Boj proti diskriminaci, rovnost a kvalita života 

 

Předsedkyně poznamenala, že v rámci této kategorie dochází k určitému překrývání s činností pracovní 
skupiny pro sociální věci, které bude třeba v pozdější fázi vyřešit.  
 

Z věcného hlediska bylo doporučeno, aby EU vypracovala antidiskriminační politiku na trhu práce, zejména 
pro mladé lidi a starší osoby, a aby společnostem, které tuto politiku dodržují, byly poskytovány dotace 

a daňové úlevy. Bylo rovněž poukázáno na to, že v zájmu zajištění toho, aby společnosti dodržovaly tato 
pravidla na pracovišti, by měly být zapojeny odbory a že by v této oblasti mělo být poskytováno školení 
a umožněno získání odpovídající kvalifikace.  
 

Někteří účastníci rovněž vyzvali k zavedení právních předpisů EU, na jejichž základě bude mladým lidem 
poskytnuta finanční pomoc s dosažením nezávislosti a osamostatněním se, jakož i zaručena minimální doba 
zaměstnání. Vyzvali rovněž k poskytnutí výhod podnikům, které zaručují kvalitní rovnováhu mezi pracovním 

a soukromým životem.  
 

Řada účastníků vyjádřila přání rozšířit pojem právního státu v souvislosti s nastolováním otázek sociálních 

práv s cílem zajistit, aby sociální práva měla přednost před hospodářskými právy. Ochrana zranitelných 

občanů by měla být ústředním prvkem právního státu a evropských hodnot.  

 

Rovněž bylo upozorněno na nedostatečné provádění stávajících pravidel týkajících se boje proti 
diskriminaci, přičemž někteří účastníci zdůraznili, že tato pravidla jsou již stanovena ve Smlouvách, 
a zejména v Listině základních práv. Někteří vyzvali k tomu, aby se zabránilo výjimkám požadovaným 
jednotlivými členskými státy, pokud jde o ustanovení Listiny.  

 

Závěrem několik řečníků zdůraznilo nutnost plného provedení Istanbulské úmluvy.  

 

 2.3 Sdělovací prostředky, falešné zprávy, dezinformace, ověřování faktů, kybernetická bezpečnost 

 

Předsedkyně JOUROVÁ poukázala na určité překrývání v rámci této kategorie s činností pracovní skupiny 
pro digitální transformaci.  

 

Podle mnoha účastníků potřebují občané k boji proti dezinformacím nezávislé, objektivní a vyvážené 
sdělovací prostředky, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině, která je rovněž informační válkou. Za tímto 

účelem se několik účastníků vyslovilo pro zavedení minimálních celounijních norem týkajících se 
nezávislosti sdělovacích prostředků, jakož i pro podporu plurality sdělovacích prostředků a předcházení 
vzniku monopolů v mediálním odvětví.  
 

Mnoho řečníků rovněž požadovalo zavedení systému ověřování faktů a informací, který by měl být umístěn 
na všeobecně přístupné online platformě. Takovou platformu by mohl provozovat buď orgán EU, nebo 
soukromá společnost, která tím bude pověřena. Kromě toho byla uznána úloha organizací občanské 
společnosti při vyvracení manipulací s informacemi, jež by měla být posílena; je třeba naléhavě řešit otázku 
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finančního prospěchu z dezinformací. Dalším široce uváděným tématem byla potřeba rozvíjet ve školách 
vzdělávání na poli sdělovacích prostředků, občanské výchovy a dějin EU.  
 

Z jiného úhlu pohledu se diskuze rovněž dotkla otázek kybernetické bezpečnosti, kde by mělo být 
odpovídajícím způsobem vyvíjeno úsilí o posílení obranných schopností EU a členských států, mimo jiné 

prostřednictvím lepšího provádění pravidel a nových opatření v této oblasti.  

 

 2.4 Ochrana údajů 

 

Účastníci sice připustili, že tuto otázku již významně upravují některé právní předpisy EU, avšak 
konstatovali, že je třeba dosáhnout pokroku, zejména pokud jde o ochranu nezletilých osob v online 

prostoru. Byla rovněž zmíněna další opatření, jako jsou přísnější sankce proti pachatelům.  
 

V obecné rovině mnoho účastníků poukázalo na potřebu jednotného uplatňování obecného nařízení GDPR 
ve všech členských státech a byla zdůrazněna souvislost mezi osobními údaji a dezinformačními účely.  
 

 

 2.5 Právní stát, demokratické hodnoty a evropská identita 

 

Několik účastníků se vyslovilo pro to, aby byly v rámci mechanismu podmíněnosti monitorovány další 
oblasti v souvislosti s jakýmkoliv druhem porušování zásad právního státu, jako je podkopávání svobody 
projevu, respektování práv osob LGTBI nebo přístup ke zdravotní péči.  
 

S odkazem na případnou výroční konferenci týkající se zprávy Evropské komise o právním státu někteří 
účastníci zdůraznili, že je důležité do tohoto procesu zapojit občany EU a občanskou společnost, jakož 

i různé úrovně veřejné správy, včetně regionální a místní úrovně, a také vnitrostátní parlamenty. Evropská 

komise by například mohla předkládat svou výroční zprávu vnitrostátnímu parlamentu v každém členském 
státě.  
 

Někteří účastníci vznesli otázku zásady jednomyslnosti, která má odpovídající dopad na rozhodovací proces 

v této oblasti.  

 

V neposlední řadě několik účastníků zdůraznilo, že je třeba doplnit evropské občanství o další podstatné 
prvky vyplývající například ze sekundárního práva EU.  
 

 

3. Závěrečné poznámky předsedkyně 

 

Předsedkyně Věra JOUROVÁ ukončila schůzi poděkováním všem účastníkům za jejich cenné příspěvky. 
Zdůraznila, že tyto příspěvky budou řádně zohledněny a že se zájmem očekává schůzi, která se bude konat 
dne 25. března. Členové obdrží první návrhy podkladů pro diskuzi před tímto datem. 
 


