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PROCES VERBAL SUMAR 

 

Grupul de lucru privind valorile și drepturile, statul de drept, securitatea 
 

prezidat de Věra Jourová, vicepreședintă a Comisiei Europene 
 

Vineri, 11 martie 2022, 9.00-11.00, Strasbourg – format hibrid 

 

 

1. Observații introductive ale președintei 
 

Președinta Věra JOUROVÁ a început prin a reaminti situația internațională tragică, subliniind eforturile 
Uniunii de a slăbi agresorul rus și de a primi refugiații ucraineni ca dovadă a unității și rezilienței europene.  
 

Președinta a precizat apoi procedura și etapele următoare, subliniind că această reuniune va servi drept 
rundă finală de discuții și de colectare de informații privind recomandările cetățenilor. Discuțiile vor fi 
structurate în jurul a cinci clustere de recomandări privind Valorile și drepturile, statul de drept și 
securitatea, și anume: (i) Drepturile animalelor și agricultura, (ii) Combaterea discriminării, egalitate și 
calitatea vieții, (iii) Mass-media, știri false, dezinformare, verificarea veridicității informațiilor, securitate 

cibernetică, (iv) Protecția datelor și (v) Stat de drept, valori democratice și identitate europeană.  
 

La sfârșit, președinta JOUROVÁ a precizat că discuțiile din cadrul reuniunii vor contribui, alături de toate 
contribuțiile primite până în prezent, în conformitate cu normele conferinței, la proiectele de propuneri pe 
care le va pregăti cu cei doi purtători de cuvânt ai grupului, cu sprijinul Secretariatului comun, înaintea 

următoarei reuniuni din 25 martie. Aceste proiecte de propuneri vor fi apoi discutate la următoarele 
reuniuni ale viitoarelor sesiuni plenare ale conferinței, în vederea transmiterii raportului final la data de 9 

mai.  

 

2. Dezbaterea 

 

Președinta a deschis apoi discuția, structurată pe clustere, dând cuvântul de fiecare dată cetățenilor pentru 
a deschide dezbaterea.  

 

 2.1 Drepturile animalelor și agricultura 
 

Cetățenii au solicitat acțiuni concrete și rapide pentru a acorda drepturi și demnitate vieții animalelor.  
 

Ei au susținut, de asemenea, că trebuie dezvoltate în continuare creșterea animalelor și agricultura durabilă 
în Uniune pentru a proteja în mod corespunzător mediul, în special prin stimulente pentru societățile care 
respectă standardele de mediu și prin măsuri de descurajare împotriva celor care nu le respectă.   
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Au fost menționate și relațiile comerciale cu țările terțe; potrivit cetățenilor, acestea ar trebui să fie în 
concordanță cu măsurile și standardele aplicabile în interiorul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate importurilor de produse din țări terțe aliniate la politicile noastre de mediu.  
 

 2.2 Combaterea discriminării, egalitate și calitatea vieții 
 

Președinta a observat că sunt unele suprapuneri în cadrul acestui cluster cu grupul de lucru pentru afaceri 

sociale și că acestea vor trebui ajustate într-o etapă ulterioară.  
 

În esență, s-a recomandat ca Uniunea să dezvolte o politică de combatere a discriminării pe piața muncii, în 
special pentru tineri și persoanele în vârstă, și să se acorde subvenții și scutiri de impozite societăților care 
respectă această politică. De asemenea, s-a subliniat că sindicatele ar trebui să se implice pentru a garanta 
că societățile respectă aceste norme la locul de muncă și că ar trebui să se asigure calificări și cursuri de 
formare în acest domeniu.  

 

Unii participanți au solicitat, printre altele, introducerea unor acte legislative la nivelul Uniunii care să 
prevadă subvenții pentru independența și emanciparea tinerilor, precum și o garanție a perioadei de 

angajare. Ei au solicitat, de asemenea, să se acorde avantaje societăților care garantează un bun echilibru 
între viața profesională și cea privată.  
 

O serie de participanți și-au exprimat dorința de a extinde noțiunea de stat de drept prin introducerea 

aspectelor legate de drepturile sociale, pentru a se asigura că drepturile sociale au supremație asupra 
drepturilor economice. Protejarea cetățenilor vulnerabili ar trebui să se afle în centrul statului de drept și al 
valorilor europene.  

 

S-a semnalat, de asemenea, că normele în vigoare privind combaterea discriminării nu sunt puse în 
aplicare, iar unii participanți au subliniat că astfel de norme sunt deja prevăzute în tratat și, în special, în 
Carta drepturilor fundamentale. Unii au solicitat să se interzică clauzele de neparticipare solicitate de un 
stat membru în ceea ce privește dispozițiile Cartei.  
 

La sfârșit, câțiva vorbitori au adus în discuție necesitatea punerii depline în aplicare a Convenției de la 
Istanbul.  

 

 2.3 Mass-media, știri false, dezinformare, verificarea veridicității informațiilor, securitate 
cibernetică 

 

Președinta JOUROVÁ a semnalat unele suprapuneri în cadrul acestui cluster cu grupul de lucru privind 
transformarea digitală.  
 

Numeroși participanți au afirmat că cetățenii au nevoie de mijloace de informare independente, obiective și 
echilibrate pentru a combate dezinformarea, în special în contextul războiului din Ucraina, care este, de 
asemenea, un război informațional. Pentru a realiza acest lucru, mai mulți participanți au susținut 
necesitatea de a adopta standarde minime la nivelul Uniunii privind independența mass-mediei, precum și 
de a promova pluralismul și de a preveni monopolurile în mass-media.  
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Mulți vorbitori au solicitat, de asemenea, un sistem de verificare a faptelor și a informațiilor care să fie pus 
la dispoziție pe o platformă online accesibilă tuturor. Această platformă ar putea fi administrată fie de o 
instituție a Uniunii, fie de o societate privată mandatată în acest scop. În plus, s-a recunoscut și ar trebui 
consolidat rolul organizațiilor societății civile în demascarea manipulărilor informațiilor; trebuie rezolvată 
de urgență problema monetizării dezinformării. Un alt subiect evocat pe larg a fost necesitatea de a 

dezvolta educația în domeniul mass-mediei, educația civică și istoria Uniunii în școli.  
 

Dintr-o perspectivă diferită, dezbaterea a abordat, de asemenea, aspecte legate de securitatea cibernetică, 
domeniu în care ar trebui depuse eforturi pentru a consolida capacitățile de apărare ale Uniunii și ale 
statelor membre, în special printr-o mai bună implementare și prin noi măsuri în acest domeniu.  
 

 2.4 Protecția datelor 

 

Cu toate că au recunoscut că reglementările Uniunii abordează deja această temă în mod semnificativ, 
participanții au subliniat că ar trebui realizate progrese, în special în ceea ce privește protecția minorilor în 
mediul online. De asemenea, au fost aduse în discuție măsuri suplimentare, cum ar fi sancțiuni mai stricte 
împotriva autorilor de abuzuri.  

 

În general, mulți participanți au subliniat necesitatea de a aplica în mod uniform RGPD în toate statele 
membre și s-a făcut referire la legătura care există între datele cu caracter personal și scopul de a 
dezinforma.  

 

 

 2.5 Stat de drept, valori democratice și identitate europeană 

 

Mai mulți participanți au susținut că, în cadrul mecanismului de condiționalitate, ar trebui monitorizate și 
alte domenii în legătură cu orice tip de încălcare a statului de drept, menționând în special încălcarea 
libertății de exprimare, nerespectarea drepturilor LGBTI sau absența accesului la asistență medicală.  
 

Făcând referire la o eventuală conferință anuală legată de raportul Comisiei Europene privind statul de 

drept, unii participanți au subliniat că este important ca în proces să participe cetățenii și societatea civilă a 
UE, precum și diferitele niveluri de guvernanță, inclusiv nivelurile regionale și locale, precum și 
parlamentele naționale. Comisia Europeană ar putea, de exemplu, să își prezinte raportul anual în fiecare 
stat membru în fața parlamentului național.  
 

Unii participanți au ridicat problema principiului unanimității care are un impact asupra procesului 
decizional în acest domeniu.  

 

În cele din urmă, mai mulți participanți au insistat că este necesar să se integreze în cetățenia europeană și 
alte elemente substanțiale care provin, de exemplu, din legislația secundară a Uniunii.  
 

 

3. Cuvântul de încheiere al președintei 
 

Președinta Věra JOUROVÁ a închis reuniunea mulțumind tuturor participanților pentru contribuția lor 
valoroasă. Ea a subliniat că contribuțiile membrilor vor fi luate în considerare în mod corespunzător și a 
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declarat că așteaptă cu interes ședința din 25 martie, înaintea căreia membrii vor primi primele proiecte de 
propuneri de dezbatere.  

 


