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Arbetsgruppen för värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet 

Ordförande: Renate Nikolay, chef för Věra Jourovás kansli, vice ordförande  
Europeiska kommissionen 

Fredagen den 25 mars 2022 kl. 9.00–11.00, Strasbourg – hybridformat 

 

 

1. Ordföranden – mötesinledning 

 

Renate Nikolay meddelade att hon på grund av vice ordförande Věra JOUROVA:s sjukdom skulle leda 
arbetsgruppens möte på hennes vägnar.  

 

Nikolay välkomnade alla deltagare och förklarade att syftet med detta femte sammanträde i arbetsgruppen 

var att diskutera det första utkastet till förslag om värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet. 

Dessa första utkast till förslag hade utarbetats av ordföranden och talespersonerna, med stöd av det 

gemensamma sekretariatet, på grundval av bidragen från de europeiska och nationella 

medborgarpanelerna samt plenardebatter, flerspråkiga digitala plattformar och nationella evenemang.  

 

Ordföranden påminde om att en första genomgång av arbetsgruppens diskussion skulle göras under 

plenarsammanträdet följande dag (den 26 mars).  

 

2. Presentation av de första förslagen av talespersonerna 

 

Arbetsgruppens talespersoner betonade den konstruktiva och produktiva process som följts vid 

utarbetandet av de första förslagen.  

 

När det gäller kluster 1 (rättsstatsprincipen, demokratiska värden och europeisk identitet) betonade de 

behovet av att klargöra en rekommendation från den nederländska nationella panelen om att nya 

medlemsstaters anslutning till EU måste skapa mervärde. De nämnde också idén om att inrätta en konferens 

om rättsstatsprincipen på grundval av kommissionens årsrapport om rättsstatsprincipen. Slutligen 

underströk de diskussionen om att utvidga villkorlighetsförordningen till andra områden än 

budgetområden.  

 

När det gäller kluster 2 (dataskydd) angav de att det första utkastet är långt framskridet och väl återspeglar 

medborgarnas åsikter.  

 

När det gäller kluster 3 (medier, falska nyheter, desinformation, faktagranskning, cybersäkerhet) noterade 

de ett brett samförstånd och påminde om vikten av att hänvisa till att göra skolutbildningen i 

mediekompetens ”obligatorisk”.  

 



 

 

När det gäller kluster 4 (antidiskriminering, jämlikhet och livskvalitet) framförde de olika synpunkter på de 

investeringar som ska göras för att säkerställa livskvaliteten. De tog också upp behovet av att ytterligare 

diskutera de incitament som bör skapas för att uppnå ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, bland annat 

genom eventuella skattelättnader och barnomsorg till rimlig kostnad.  

 

När det gäller kluster 5 (djurrättigheter, jordbruk) uttryckte de sin stora tillfredsställelse med det första 

utkastet till förslag. 

 

3. Diskussion om de reviderade utkasten till förslag  

 

Under debatten diskuterade arbetsgruppen ingående innehållet i utkasten till förslag, särskilt följande: 

 

– När det gäller kluster 1 efterlyste många deltagare en uttrycklig hänvisning till stadgan om de 

grundläggande rättigheterna samt en mer konkret definition av rättigheterna i samband med 

unionsmedborgarskapet.  

 

– När det gäller kluster 2 betonade deltagarna att det behövs ytterligare diskussioner om möjligheten att 

dra in licenser för enheter som behandlar personuppgifter.  

 

– När det gäller kluster 3 utlöste begreppet ”otillbörlig politisk inblandning” en omfattande diskussion inom 

arbetsgruppen, vilken ledde till att flera medlemmar efterlyste förtydliganden i ett senare skede.  

 

– När det gäller kluster 4 betonade vissa deltagare att framtiden för den ekonomiska modellen, 

fackföreningarnas roll samt de bästa sätten att hantera skatteflykt och skatteparadis bör beaktas 

ytterligare.  

 

– När det gäller kluster 5 föreslog deltagarna en bättre återspegling av prioriteringarna i EU:s från jord till 

bord-strategi.  

 

4. Ordföranden – mötesavslutning 

 

Ordföranden, Renate Nikolay, betonade att mycket goda framsteg hade gjorts under sammanträdet. Hon 

förklarade att utkasten till förslag måste ses över i enlighet med de idéer som framförts under sessionen 

och att skriftliga bidrag i detta fall skulle kunna skickas till det gemensamma sekretariatet. Reviderade 

utkast kommer att utarbetas enligt samma förfarande som utkasten, dvs. av ordföranden och 

talespersonerna med stöd av det gemensamma sekretariatet, och läggas fram vid arbetsgruppens nästa 

möte den 7 april. 

 

Hon avslutade med att betona att mötets diskussion skulle utgöra en god grund för rapporteringen till 

plenarförsamlingen dagen därpå.  

 


