
 

 

 

 

KORTFATTET REFERAT 

 

Arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 

Under forsæde af Renate Nikolay, kabinetschef for Věra Jourová, næstformand,  
Europa-Kommissionen 

Fredag den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.00, Strasbourg – hybridformat 

 

 

1. Indledning ved formanden 

 

Renate Nikolay oplyste, at hun på grund af næstformand Věra JOUROVAs sygdom ville lede 
arbejdsgruppens møde på hendes vegne.  

 

Nikolay bød alle deltagere velkommen og understregede, at formålet med dette femte møde i 

arbejdsgruppen var at drøfte de første udkast til forslag vedrørende værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet og sikkerhed. Disse første udkast til forslag var blevet udarbejdet af formanden og 

talsmændene med bistand fra det fælles sekretariat på grundlag af bidrag fra EU-borgerpanelerne og de 

nationale borgerpaneler samt plenardebatterne, den flersprogede digitale platform og nationale 

arrangementer.  

 

Formanden mindede om, at en første statusopgørelse over arbejdsgruppens drøftelser ville finde sted på 

plenarmødet den følgende dag (den 26. marts).  

 

2. Fremlæggelse af de første forslag ved talsmændene 

 

Arbejdsgruppens talsmænd understregede den konstruktive og produktive proces, der var blevet fulgt ved 

udarbejdelsen af de første forslag.  

 

Med hensyn til klynge 1 (retsstatsprincippet, demokratiske værdier og europæisk identitet) fremhævede de 

behovet for at præcisere en anbefaling fra det nederlandske nationale panel om at gøre nye medlemsstaters 

tiltrædelse betinget af en merværdi for EU. De nævnte også idéen om at oprette en konference om 

retsstatsprincippet, der byggede på Kommissionens årlige rapport om retsstatsprincippet. Endelig 

understregede de debatten om udvidelse af forordningen om konditionalitet til ikkebudgetmæssige 

områder.  

 

Med hensyn til klynge 2 (databeskyttelse) anførte de, at arbejdet med det første udkast var godt på vej og 

afspejlede de holdninger, som borgerne havde givet udtryk for.  

 



 

 

Med hensyn til klynge 3 (medier, falske nyheder, desinformation, faktatjek, cybersikkerhed) konstaterede 

de en bred enighed og mindede om betydningen af at henvise til en "obligatorisk" status for 

skoleundervisning i mediekendskab.  

 

Med hensyn til klynge 4 (ikkeforskelsbehandling, ligestilling og livskvalitet) påpegede de forskellige 

synspunkter vedrørende de investeringer, der var nødvendige for at sikre livskvalitet. De påpegede også 

behovet for yderligere at drøfte de incitamenter, der burde iværksættes for at opnå større ligestilling på 

arbejdsmarkedet, herunder gennem mulige skattelettelser og økonomisk overkommelig børnepasning.  

 

Endelig gav de med hensyn til klynge 5 (dyrerettigheder, landbrug) udtryk for bred tilfredshed med de 

første udkast til forslag. 

 

3. Drøftelse om de første udkast til forslag  

 

Under debatten drøftede arbejdsgruppen indgående indholdet af udkastene til forslag, navnlig følgende 

punkter: 

 

- med hensyn til klynge 1 opfordrede mange deltagere til at tilføje en udtrykkelig henvisning til chartret om 

grundlæggende rettigheder samt en mere konkret definition af rettigheder i forbindelse med 

unionsborgerskabet  

 

- med hensyn til klynge 2 fremhævede deltagerne, at der var behov for yderligere overvejelser om 

muligheden for at inddrage licenser for enheder, der behandlede personoplysninger  

 

- med hensyn til klynge 3 udløste begrebet "utilbørlig politisk indblanding" væsentlige drøftelser i 

arbejdsgruppen, hvilket fik flere medlemmer til at opfordre til præcisering på et senere tidspunkt  

 

- med hensyn til klynge 4 understregede nogle deltagere, at fremtiden for den økonomiske model, 

fagforeningernes rolle samt de bedste måder at håndtere skatteundgåelse og skattely på burde overvejes 

yderligere  

 

- med hensyn til klynge 5 foreslog deltagerne en bedre afspejling af prioriteterne i EU's jord til bord-

strategi.  

 

4. Afslutning ved formanden 

 

Formanden, Renate Nikolay, understregede, at der var gjort mange gode fremskridt på mødet. Hun 

forklarede, at udkastene til forslag skulle revideres i overensstemmelse med de idéer, der var kommet frem 

på mødet, og at der kunne sendes skriftlige bidrag til det fælles sekretariat i denne henseende. Reviderede 

udkast ville blive udarbejdet efter samme procedure som udkastene, dvs. af formanden og talsmændene 

med bistand fra det fælles sekretariat, og de ville blive forelagt på arbejdsgruppens næste møde den 

7. april. 

 

Hun sluttede af med at fremhæve, at drøftelsen på mødet ville tjene som et godt grundlag for 

tilbagemeldingen til plenarforsamlingen den følgende dag.  

 


