
 

 

 
SOUHRNNÝ ZÁPIS 

 

Pracovní skupina pro hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 

Předsedající: Renate Nikolayová, vedoucí kabinetu místopředsedkyně Věry Jourové, 
Evropská komise 

Pátek 25. března 2022, 9:00–11:00, Štrasburk – hybridní forma účasti 
 

 

1. Úvodní slovo předsedající 
 

Paní Renate Nikolayová informovala, že z důvodu nemoci místopředsedkyně Věry JOUROVÉ bude jejím 
jménem předsedat jednání pracovní skupiny. 
 

Paní Nikolayová přivítala všechny účastníky a uvedla, že účelem tohoto 5. setkání pracovní skupiny bude 

projednat první předlohy návrhů týkajících se hodnot a práv, právního státu a bezpečnosti. Koncept těchto 
prvních předběžných návrhů vypracovala předsedkyně a mluvčí s podporou společného sekretariátu na 
základě příspěvků z evropských a vnitrostátních panelových diskusí občanů, plenárních rozprav, vícejazyčné 
digitální platformy a vnitrostátních akcí. 

 

Předsedající připomněla, že první hodnocení diskuse pracovní skupiny bude provedeno na plenárním 
zasedání následujícího dne (26. března). 
 

2. Prezentace prvních návrhů mluvčími 
 

Mluvčí pracovní skupiny zdůraznili konstruktivní a produktivní proces přípravy prvních návrhů. 
 

Pokud jde o tematický okruh 1 (Právní stát, demokratické hodnoty a evropská identita), zdůraznili, že je 
třeba vyjasnit doporučení nizozemského vnitrostátního panelu týkající se podmínek přistoupení, které musí 
nové členské státy splnit, aby přinesly EU přidanou hodnotou. Zmínili rovněž myšlenku uspořádat 
konferenci o právním státu na základě výroční zprávy Komise o právním státu. Nakonec zdůraznili diskusi o 
rozšíření nařízení o podmíněnosti na mimorozpočtové oblasti. 
 

K tematickému okruhu 2 (Ochrana údajů) uvedli, že první návrh je v pokročilé fázi a dobře odráží názory 
vyjádřené občany. 
 

U tematického okruhu 3 (Média, falešné zprávy, dezinformace, ověřování faktů, kybernetická bezpečnost) 
konstatovali široký konsensus a připomněli, že je důležité mluvit o „povinném“ školním vzdělávání v oblasti 
mediální gramotnosti. 

 



 

 

V rámci tematického okruhu 4 (Boj proti diskriminaci, rovnost a kvalita života) poukázali na různé názory na 
investice, které je třeba provést k zajištění kvality života. Upozornili rovněž na to, že je třeba dále diskutovat 
o pobídkách, které by měly být přijaty k dosažení větší rovnosti na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím 
možných daňových úlev a cenově dostupné péče o děti. 
 

Na závěr vyjádřili velkou spokojenost s první předlohou návrhů v tematickém okruhu 5 (Práva zvířat, 
zemědělství). 
 

3. Diskuse o prvních předlohách návrhů 

 

Během diskuse projednala pracovní skupina důkladně obsah předběžných návrhů, zejména následující 
body: 

 

– v rámci tematického okruhu 1 žádalo mnoho účastníků, aby se doplnil výslovný odkaz na Listinu 
základních práv a konkrétněji vymezila práva evropského občanství; 
 

– v tematickém okruhu 2 účastníci zdůraznili, že je třeba dále přemýšlet o možnosti postihovat udělování 
licencí subjektům zpracovávajícím osobní údaje; 
 

– v tematickém okruhu 3 vyvolal pojem „nepatřičné politické vměšování“ rozsáhlou diskusi v pracovní 

skupině, což vedlo několik členů k tomu, aby později požádali o vysvětlení; 
 

– v rámci tematického okruhu 4 někteří účastníci poukázali na to, že je třeba důkladněji přemýšlet 
o budoucnosti hospodářského modelu, úloze odborů a také nejlepších způsobech, jak řešit problém 

vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových rájů; 
 

– v tematickém okruhu 5 účastníci navrhli lépe zohlednit priority strategie EU „od zemědělce ke 
spotřebiteli“. 

 

4. Závěrečné slovo předsedající 
 

Předsedající Renate Nikolayová zdůraznila, že během jednání bylo dosaženo výrazného pokroku. Vysvětlila, 
že předlohy návrhů bude třeba upravit v souladu s myšlenkami vyjádřenými během jednání a že písemné 
příspěvky v tomto ohledu mohou být zaslány společnému sekretariátu. Upravené návrhy budou 
vypracovány stejným postupem jako předběžné návrhy, tj. vypracuje je předsedkyně a mluvčí s podporou 
společného sekretariátu, a budou předloženy na příštím setkání pracovní skupiny dne 7. dubna. 
 

Na závěr zdůraznila, že diskuse na jednání poslouží jako dobrý základ pro podání zprávy plenárnímu 

zasedání následující den. 

 


