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SAŽETAK ZAPISNIKA 

 

Radna skupina za vrijednosti i prava, vladavinu prava i sigurnost 
 

Pod predsjedanjem Věre Jourove, potpredsjednice Europske komisije 
 

petak 11. ožujka 2022., 9:00 – 11:00, Strasbourg – hibridni format 

 

 

1. Uvodne napomene predsjedateljice 

 

Predsjedateljica Věra JOUROVÁ na početku je podsjetila na tragičnu međunarodnu situaciju i naglasila 
napore EU-a da se oslabi ruski agresor i prihvate ukrajinske izbjeglice kao znak europskog jedinstva i 

otpornosti.  

 

Predsjedateljica je zatim iznijela pojašnjenja o postupku i sljedećim koracima, navodeći da će sastanak 
poslužiti kao posljednji krug rasprava i prikupljanja informacija o preporukama građana. Rasprave će se 
temeljiti na pet skupina preporuka koje se odnose na vrijednosti i prava, vladavinu prava i sigurnost, a to su: 

(i) prava životinja i poljoprivreda, (ii) borba protiv diskriminacije, jednakost i kvaliteta života, (iii) mediji, 
lažne vijesti, dezinformiranje, provjeravanje činjenica, kibersigurnost, (iv) zaštita podataka i (v) vladavina 

prava, demokratske vrijednosti i europski identitet.  

 

Predsjedateljica JOUROVÁ naposljetku je navela da će se rasprave sa sastanka, zajedno sa svim dosad 
primljenim doprinosima, u skladu s pravilima Konferencije, uvrstiti u nacrte prijedloga koje će pripremiti 
ona sama i dvoje glasnogovornika skupine, uz pomoć Zajedničkog tajništva, prije sljedećeg sastanka 25. 
ožujka. O tim nacrtima prijedloga raspravljat će se na sljedećim sastancima u okviru predstojećih plenarnih 
zasjedanja Konferencije, a datum podnošenja završnog izvješća bit će 9. svibnja.  
 

2. Rasprava 

 

Predsjedateljica je zatim otvorila raspravu, strukturiranu po skupinama, i svaki put dala riječ građanima 
kako bi otvorili raspravu.  

 

 2.1 Prava životinja, poljoprivreda 
 

Građani su pozvali na konkretne i brze mjere za osiguravanje prava i dostojanstva za živote životinja.  
 

Također su se zalagali za daljnji razvoj održive poljoprivrede i poljoprivrede u EU-u kako bi se na 

odgovarajući način zaštitio okoliš, posebno poticanjem poduzeća koja poštuju ekološke standarde i 
destimuliranjem onih koja ih ne poštuju.   
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Spomenuti su i trgovinski odnosi s trećim zemljama; građani smatraju da bi trebali biti usklađeni s mjerama 
i standardima koji se primjenjuju unutar EU-a. Stoga bi prednost trebalo dati uvozu proizvoda iz trećih 
zemalja koji su usklađeni s našim politikama zaštite okoliša.  
 

 2.2 Borba protiv diskriminacije, jednakost i kvaliteta života 

 

Predsjedateljica je primijetila da u okviru ove skupine postoje određena preklapanja s radnom skupinom za 
socijalna pitanja i da će ih u kasnijoj fazi trebati prilagoditi.  
 

U pogledu sadržaja, preporučeno je da EU razvije antidiskriminacijsku politiku na tržištu rada, posebno za 
mlade i starije osobe, te da se poduzećima koja se pridržavaju te politike dodijele subvencije i porezne 
olakšice. Također je istaknuto da bi sindikati trebali osiguravati da poduzeća poštuju ta pravila na radnom 
mjestu te da je potrebno osigurati kvalificiranje i osposobljavanje o tom pitanju.  

 

Neki su sudionici pozvali i na donošenje zakonodavstva EU-a kojim bi se mladima pružile subvencije kako bi 
postali neovisni i emancipirani, kao i jamstvo za razdoblje zaposlenja. Pozvali su i na pružanje pogodnosti 
poduzećima koja jamče dobru ravnotežu između poslovnog i privatnog života.  
 

Određeni broj sudionika izrazio je želju za proširenjem pojma vladavine prava pri uvođenju pitanja 
socijalnih prava kako bi se osiguralo da su socijalna prava iznad ekonomskih prava. Pitanje zaštite ranjivih 
građana trebalo bi biti u središtu vladavine prava i europskih vrijednosti.  
 

Istaknut je i nedostatak provedbe postojećih pravila povezanih s borbom protiv diskriminacije, pri čemu su 
neki sudionici naglasili da su takva pravila već utvrđena u Ugovoru, a posebno u Povelji o temeljnim 
pravima. Neki su pozvali na to da se spriječi mogućnost izuzeća, koju traže pojedine države članice u 

pogledu odredbi Povelje.  

 

Naposljetku, nekoliko govornika istaknulo je potrebu za potpunom provedbom Istanbulske konvencije.  

 

 2.3 Mediji, lažne vijesti, dezinformacije, provjeravanje činjenica, kibersigurnost 

 

Predsjedateljica JOUROVÁ istaknula je neka preklapanja ove skupine s radnom skupinom za digitalnu 

transformaciju.  

 

Mnogi sudionici smatraju da su građanima potrebni neovisni, objektivni i uravnoteženi mediji za borbu 
protiv dezinformacija, posebno u kontekstu rata u Ukrajini, koji je također informacijski rat. Kako bi se to 
postiglo, nekoliko je sudionika podržalo minimalne standarde na razini EU-a o neovisnosti medija, kao i 

promicanje medijskog pluralizma i sprečavanje monopola u medijskom sektoru.  
 

Mnogi govornici također su pozvali na sustav provjere činjenica i informacija, koji bi trebao biti svima 
dostupan na internetskoj platformi. Takvom platformom mogla bi upravljati jedna od institucija EU-a ili 

privatno poduzeće koje je za to angažirano. Nadalje, prepoznata je uloga organizacija civilnog društva u 
razotkrivanju manipulacija informacijama te bi je trebalo ojačati; potrebno je hitno riješiti pitanje 
monetarizacije dezinformacija. Još jedan često spominjani element bila je potreba za razvojem obrazovanja 
o medijima, građanskog obrazovanja i povijesti EU-a u školama.  
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S druge strane, rasprava se dotakla i pitanja kibersigurnosti, u vezi s kojima bi trebalo uložiti napore kako bi 
se ojačale obrambene sposobnosti EU-a i država članica, među ostalim boljom provedbom i novim mjerama 
u tom području.  
 

 2.4 Zaštita podataka 

 

Iako su sudionici uvidjeli da već postoji velik broj propisa EU-a o toj temi, napomenuli su da i dalje ima 

mjesta za napredak, posebno kad je riječ o zaštiti maloljetnika na internetu. Predložene su i dodatne mjere, 
kao što su strože kazne za zlostavljače.  
 

Općenito, mnogi sudionici istaknuli su potrebu za ujednačenom primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka 
u svim državama članicama te su ukazali na vezu između osobnih podataka i svrhe dezinformiranja.  
 

 

 2.5 Vladavina prava, demokratske vrijednosti i europski identitet 

 

Nekoliko sudionika podržalo je ideju da se u okviru režima uvjetovanosti posebno prate dodatna područja 
povezana sa svim vrstama kršenja vladavine prava, kao što su kršenje slobode govora, poštovanje prava 
LGBTI osoba ili pristup zdravstvenoj skrbi.  

 

Neki su se sudionici osvrnuli na moguću godišnju konferenciju povezanu s izvješćem Europske komisije o 
vladavini prava i pritom naglasili važnost uključivanja građana EU-a i civilnog društva, kao i različitih razina 
upravljanja, uključujući regionalnu i lokalnu razinu, te nacionalnih parlamenata, u taj proces. Europska 

komisija mogla bi, primjerice, predstaviti svoje godišnje izvješće u svakoj državi članici pred nacionalnim 
parlamentom.  

 

Neki su sudionici pokrenuli temu načela jednoglasnosti, koje posljedično utječe na postupak donošenja 
odluka u tom području.  
 

Naposljetku, nekoliko sudionika inzistiralo je na potrebi da se europsko građanstvo dopuni dodatnim bitnim 
elementima koji, primjerice, proizlaze iz sekundarnog prava EU-a.  

 

 

3. Zaključne napomene predsjedateljice 

 

Predsjedateljica Věra JOUROVÁ zaključila je sjednicu zahvalivši svim sudionicima na vrijednom doprinosu. 
Naglasila je da će se doprinosi članova na odgovarajući način uzeti u obzir i sa zanimanjem iščekuje sastanak 
25. ožujka, prije kojeg će članovi primiti prvi nacrt prijedloga za raspravu.  
 


