
 

 

 

REZUMAT 

 

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

Prezidată de Renate Nikolay, șefă de cabinet a dnei Věra Jourová, vicepreședintă,  
Comisia Europeană 

Vineri, 25 martie 2022, 9.00-11.00, Strasbourg – format hibrid 

 

 

1. Deschiderea reuniunii de către președintă 

 

Dna Renate Nikolay a informat asistența că, din cauza bolii vicepreședintei Věra JOUROVA, reuniunea 
grupului de lucru urma să fie prezidată de ea, în numele vicepreședintei.  

 

Dna Nikolay a urat bun venit tuturor participanților, subliniind că această a cincea reuniune a grupului de 
lucru avea ca scop discutarea primului proiect de propuneri referitoare la valori și drepturi, statul de drept, 

securitate. Acest prim proiect de propuneri a fost redactat de președintă și de purtătorii de cuvânt, cu 
asistența secretariatului comun, pe baza contribuțiilor grupurilor de cetățeni europeni și naționali, precum 

și a dezbaterilor în plen, a platformei digitale multilingve și a evenimentelor naționale.  

 

Președinta a reamintit că o primă evaluare a discuției grupului de lucru va fi realizată în cursul sesiunii 
plenare din ziua următoare (26 martie).  
 

2. Prezentarea primelor propuneri de către purtătorii de cuvânt 

 

Purtătorii de cuvânt ai grupului de lucru au subliniat procesul constructiv și productiv urmat pentru 

elaborarea primelor propuneri.  

 

În ceea ce privește clusterul 1 (Statul de drept, valorile democratice și identitatea europeană), aceștia au 

subliniat necesitatea de a clarifica o recomandare din partea grupului național olandez privind 

condiționarea aderării noilor state membre de valoarea adăugată pentru UE. Aceștia au menționat, de 

asemenea, ideea organizării unei conferințe privind statul de drept, pe baza raportului anual al Comisiei 

privind statul de drept. În cele din urmă, aceștia au subliniat discuția care a avut loc cu privire la extinderea 

regulamentului privind condiționalitatea la domenii nebugetare.  

 

În ceea ce privește clusterul 2 (Protecția datelor), aceștia au indicat că primul proiect este foarte avansat și 

reflectă bine opiniile exprimate de cetățeni.  

 

În ceea ce privește clusterul 3 (Mass-media, știri false, dezinformare, verificarea faptelor, securitatea 

cibernetică), ei au observat un consens larg și au reamintit că este important să se facă referire la un statut 
„obligatoriu” al formării școlare privind educația în domeniul mass-mediei.  



 

 

 

În ceea ce privește clusterul 4 (Combaterea discriminării, egalitatea și calitatea vieții), purtătorii de cuvânt 
au subliniat punctele de vedere diferite cu privire la investițiile care trebuie realizate pentru asigurarea 

calității vieții. Aceștia au subliniat, de asemenea, necesitatea de a discuta în continuare stimulentele care ar 

trebui implementate pentru a obține mai multă egalitate pe piața forței de muncă, inclusiv prin posibile 
facilități fiscale și servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile.  

 

În cele din urmă, în ceea ce privește clusterul 5 (Drepturile animalelor, agricultură), aceștia și-au exprimat 

satisfacția generală față de primul proiect de propuneri. .  
 

3. Discutarea primelor proiecte de propuneri  

 

În cursul dezbaterii, grupul de lucru a discutat în detaliu conținutul proiectelor de propuneri, în special cu 

privire la următoarele puncte:  
 

- în ceea ce privește clusterul 1, mulți participanți au solicitat adăugarea unei trimiteri explicite la Carta 
drepturilor fundamentale, precum și o definiție mai concretă a drepturilor care decurg din cetățenia 

europeană;  
 

- în ceea ce privește clusterul 2, participanții au subliniat că este necesară o reflecție suplimentară cu privire 
la posibilitatea de a penaliza acordarea de licențe entităților care prelucrează date cu caracter personal;  
 

- în ceea ce privește clusterul 3, noțiunea de „ingerință politică nejustificată” a declanșat discuții intense în 

cadrul grupului de lucru, ceea ce a determinat mai mulți membri să solicite clarificări într-o etapă 
ulterioară;  
 

- în ceea ce privește clusterul 4, unii participanți au subliniat că viitorul modelului economic, rolul 
sindicatelor, precum și cele mai bune modalități de abordare a evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale ar 

trebui mai mult examinate;  

 

- în ceea ce privește clusterul 5, participanții au sugerat o mai bună reflectare a priorităților Strategiei UE 

„De la fermă la consumator”.  

 

4. Închiderea reuniunii de către președintă 

 

Președinta, dna Renate Nikolay, a subliniat că s-au înregistrat progrese foarte bune în cursul reuniunii. Ea a 

explicat că proiectele de propuneri vor trebui revizuite în conformitate cu ideile exprimate în timpul sesiunii 
și că puteau fi trimise contribuții scrise secretariatului comun în această privință. Proiectele revizuite vor fi 
elaborate în conformitate cu aceeași procedură ca și proiectele, și anume de către președintă și purtătorii 
de cuvânt, cu sprijinul secretariatului comun, și vor fi prezentate la următoarea reuniune a grupului de lucru 
din 7 aprilie. 

 

În încheiere, ea a subliniat că discuția din cadrul reuniunii va constitui o bază importantă pentru informarea 
plenului din ziua următoare.  
 


