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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
 

Pracovná skupina pre hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť, 
 

ktorej predsedá Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie 
 

Piatok 11. marca 2022 od 9.00 do 11.00 h, Štrasburg – hybridný formát 

 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 

 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ na úvod pripomenula tragickú medzinárodnú situáciu, pričom zdôraznila úsilie 
EÚ o oslabenie ruského agresora a privítanie ukrajinských utečencov ako prejav európskej jednoty a 
nezlomnosti.  

 

Predsedníčka potom objasnila postup a ďalšie kroky, pričom uviedla, že táto schôdza bude slúžiť ako 
posledné kolo diskusií a zhromažďovania podnetov k odporúčaniam občanov. Diskusie budú rozčlenené 
podľa piatich klastrov odporúčaní týkajúcich sa hodnôt a práv, právneho štátu a bezpečnosti a konkrétne sa 
budú sústrediť na: i) práva zvierat a poľnohospodárstvo, ii) boj proti diskriminácii, rovnosť a kvalitu života, 
iii) médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie faktov, kybernetickú bezpečnosť, iv) ochranu údajov a 

v) právny štát, demokratické hodnoty a európsku identitu.  
 

Predsedníčka JOUROVÁ na záver uviedla, že diskusie na schôdzi budú spolu so všetkými doteraz získanými 
príspevkami v súlade s pravidlami konferencie podkladom pre predbežné návrhy, ktoré pripraví ona sama a 

dvaja hovorcovia skupiny s pomocou spoločného sekretariátu pred nasledujúcim zasadnutím 25. marca. O 
týchto predbežných návrhoch sa bude diskutovať na nasledujúcich zasadnutiach v rámci nadchádzajúcich 
plenárnych zasadnutí konferencie s výhľadom na 9. máj ako dátum doručenia záverečnej správy.  
 

2. Diskusia 

 

Predsedníčka potom otvorila diskusiu, ktorá bola členená podľa klastrov, pričom zakaždým na začiatku 
diskusie udelila najskôr slovo občanom.  
 

 2.1 Práva zvierat, poľnohospodárstvo 
 

Občania vyzvali na konkrétne a rýchle opatrenia na zabezpečenie práv a dôstojnosti života zvierat.  
 

Takisto sa zasadzovali za to, aby sa udržateľné poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo v EÚ ďalej rozvíjali 
s cieľom náležite chrániť životné prostredie, a to najmä prostredníctvom stimulov pre podniky, ktoré 
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dodržiavajú environmentálne normy, a odrádzajúcich opatrení voči podnikom, ktoré tieto normy 
nedodržiavajú.   
 

Spomenuli sa aj obchodné vzťahy s tretími krajinami; podľa občanov by tieto opatrenia mali byť v súlade s 
opatreniami a normami uplatňovanými v rámci EÚ. Preto by sa mal uprednostniť dovoz výrobkov z tretích 

krajín, ktoré sú v súlade s našimi environmentálnymi politikami.  
 

 2.2 Antidiskriminácia, rovnosť a kvalita života 

 

Predsedníčka poznamenala, že v rámci tohto klastra existuje určité prekrývanie s pracovnou skupinou pre 
sociálne veci, čo sa bude musieť v neskoršej fáze doladiť.  
 

Európskej únii sa v podstate odporúča, aby vypracovala antidiskriminačnú politiku na trhu práce, najmä pre 
mladých ľudí a starších ľudí, a aby sa dotácie a daňové úľavy poskytovali spoločnostiam, ktoré túto politiku 

dodržiavajú. Poukázalo sa aj na to, že odborové zväzy by mali byť zapojené do zabezpečenia toho, aby 
spoločnosti dodržiavali tieto pravidlá na pracovisku a aby sa v tejto oblasti poskytovali kvalifikácie a 
odborná príprava.  

 

Niektorí účastníci tiež vyzvali na zavedenie právnych predpisov EÚ, ktoré by mladým ľuďom poskytovali 
dotácie na to, aby sa stali nezávislými a emancipovanými, ako aj záruku obdobia zamestnania. Vyzvali aj na 

poskytovanie výhod spoločnostiam, ktoré zaručujú dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným 

životom.  
 

Viacerí účastníci vyjadrili želanie rozšíriť pojem právneho štátu pri zavádzaní otázok sociálnych práv s cieľom 
zabezpečiť, že sociálne práva budú mať prednosť pred ekonomickými právami. Otázka ochrany zraniteľných 
občanov by mala byť stredobodom právneho štátu a európskych hodnôt.  
 

Poukázalo sa aj na nedostatočné vykonávanie existujúcich pravidiel týkajúcich sa boja proti diskriminácii, 
pričom niektorí účastníci zdôraznili, že takéto pravidlá sú už stanovené v zmluve, a najmä v Charte 
základných práv. Niektorí vyzvali, aby sa zabránilo možnosti výnimky z uplatňovania, o ktorú požiadali 
jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o ustanovenia charty.  
 

Na záver niekoľko rečníkov poukázalo na potrebu úplnej implementácie Istanbulského dohovoru.  
 

 2.3 Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie faktov, kybernetická bezpečnosť 

 

Predsedníčka JOUROVÁ poukázala na určité prekrývanie sa v tomto klastri s pracovnou skupinou pre 
digitálnu transformáciu.  

 

Podľa mnohých účastníkov potrebujú občania nezávislé, objektívne a vyvážené médiá na boj proti 
dezinformáciám, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá je tiež informačnou vojnou. Na dosiahnutie 
tohto cieľa sa viacerí účastníci zasadzovali za minimálne celoeurópske normy nezávislosti médií, ako aj za 

podporu plurality médií a predchádzanie monopolom v mediálnom sektore.  

 

Mnohí rečníci tiež vyzvali na zavedenie systému overovania faktov a informácií na online platforme 
dostupnej pre všetkých. Takúto platformu by mohla prevádzkovať buď inštitúcia EÚ, alebo súkromná 
spoločnosť, ktorá je na to poverená. Okrem toho sa uznala úloha organizácií občianskej spoločnosti pri 
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odhaľovaní manipulácie s informáciami, ktorá by sa mala posilniť. Je potrebné urýchlene riešiť otázku 
speňažovania dezinformácií. Ďalším všeobecne nastoleným prvkom bola potreba rozvíjať vzdelávanie v 
oblasti médií, občianskej výchovy a histórie EÚ v školách.  
 

Z iného hľadiska sa diskusia týkala aj otázok kybernetickej bezpečnosti, v rámci ktorých by sa malo vyvíjať 
úsilie s cieľom posilniť obranné kapacity EÚ a členských štátov, a to aj prostredníctvom lepšieho 
vykonávania a nových opatrení v tejto oblasti.  

 

 2.4 Ochrana údajov 

 

Hoci účastníci uznali, že v tejto oblasti už existujú podstatné právne predpisy EÚ, poznamenali, že by sa mal 
dosiahnuť pokrok, najmä pokiaľ ide o ochranu maloletých online. Nastolili sa aj ďalšie opatrenia, ako 
napríklad prísnejšie sankcie voči páchateľom zneužívania.  
 

Vo všeobecnosti mnohí účastníci poukázali na potrebu jednotného uplatňovania všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov vo všetkých členských štátoch a spomenulo sa prepojenie medzi osobnými údajmi a 
dezinformačnými účelmi.  
 

 

 2.5 Právny štát, demokratické hodnoty a európska identita 

 

Viacerí účastníci sa zasadzovali za to, aby sa v rámci mechanizmu podmienenosti monitorovali ďalšie oblasti 
v súvislosti s akýmkoľvek porušovaním zásad právneho štátu, ako sú porušovanie slobody prejavu, 
dodržiavanie práv LGBTI alebo prístup k zdravotnej starostlivosti.  

 

S odkazom na možnú výročnú konferenciu týkajúcu sa správy Európskej komisie o právnom štáte niektorí 
účastníci zdôraznili význam zapojenia občanov EÚ a občianskej spoločnosti, ako aj rôznych úrovní riadenia 

vrátane regionálnej a miestnej úrovne, ako aj národných parlamentov do tohto procesu. Európska komisia 

by napríklad mohla predložiť svoju výročnú správu v každom členskom štáte národnému parlamentu.  
 

Niektorí účastníci nastolili otázku zásady jednomyseľnosti, ktorá má náležitý vplyv na rozhodovací proces v 
tejto oblasti.  

 

Nakoniec viacerí účastníci trvali na tom, že je potrebné doplniť európske občianstvo o ďalšie podstatné 
prvky vyplývajúce napríklad zo sekundárneho práva EÚ.  

 

 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 

 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ ukončila schôdzu tým, že poďakovala všetkým účastníkom za ich cenné 
príspevky. Zdôraznila, že príspevky členov sa náležite zohľadnia, a uviedla, že so záujmom očakáva schôdzu, 
ktorá sa uskutoční 25. marca a pred ktorou členovia dostanú prvé predbežné návrhy na diskusiu.  
 


