
 

 

 
SÚHRNNÁ ZÁPISNICA 

 

Pracovná skupina pre hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť, 
ktorej predsedá Renate Nikolay, vedúca kabinetu podpredsedníčky Věry Jourovej,  

Európska komisia 

Piatok 25. marca 2022 od 9.00 do 11.00 h, Štrasburg – hybridný formát 

 

 

1. Otvorenie – predsedajúca 

 

Pani Renate Nikolay informovala, že z dôvodu choroby podpredsedníčky Věry JOUROVEJ bude v jej mene 
predsedať schôdzi pracovnej skupiny.  
 

Pani Nikolay privítala všetkých účastníkov a predstavila cieľ 5. schôdze pracovnej skupiny, ktorým je 

diskutovať o prvých predbežných návrhoch týkajúcich sa hodnôt a práv, právneho štátu a bezpečnosti. Tieto 
prvé predbežné návrhy vypracovala predsedníčka a hovorcovia s podporou spoločného sekretariátu na 
základe príspevkov z európskych a národných panelových diskusií občanov, ako aj plenárnych rozpráv, 
mnohojazyčnej digitálnej platformy a vnútroštátnych podujatí.  
 

Predsedajúca pripomenula, že prvé zhodnotenie diskusie pracovnej skupiny sa uskutoční počas plenárnej 
schôdze nasledujúci deň (26. marca).  

 

2. Prezentácia prvých návrhov hovorcami 

 

Hovorcovia pracovnej skupiny zdôraznili konštruktívny a produktívny proces prípravy prvých návrhov.  
 

V rámci 1. tematického bloku (Právny štát, demokratické hodnoty a európska identita), zdôraznili potrebu 
objasniť odporúčanie vyplývajúce z holandskej národnej panelovej diskusie, pokiaľ ide o podmienenie 
pristúpenia nových členských štátov pridanou hodnotou pre EÚ. Spomenuli aj myšlienku usporiadať 
konferenciu o právnom štáte na základe výročnej správy Komisie o právnom štáte. Napokon zdôraznili 
diskusiu o rozšírení nariadenia o podmienenosti na nerozpočtové oblasti.  
 

V rámci 2. tematického bloku (Ochrana údajov) uviedli, že prvý návrh je v pokročilom štádiu a dobre odráža 
názory občanov.  
 

V rámci 3. tematického bloku (Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie faktov, kybernetická 
bezpečnosť) zaznamenali široký konsenzus a pripomenuli, že je dôležité hovoriť o „povinnom“ školskom 
vzdelávaní v oblasti mediálnej gramotnosti.  

 



 

 

V rámci 4. tematického bloku (Antidiskriminácia, rovnosť a kvalita života) poukázali na rôzne názory v 
súvislosti s investíciami, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie dobrej kvality života. Poukázali aj na 
potrebu ďalej diskutovať o stimuloch, ktoré by sa mali prijať na dosiahnutie väčšej rovnosti na trhu práce, a 
to aj prostredníctvom prípadných daňových úľav a cenovo dostupnej starostlivosti o deti.  
 

Napokon v rámci 5. tematického bloku (Práva zvierat, poľnohospodárstvo) vyjadrili širokú spokojnosť s 
prvými predbežnými návrhmi. .  
 

3. Diskusia o prvých predbežných návrhoch  
 

Pracovná skupina počas diskusie podrobne skúmala obsah predbežných návrhov, najmä tieto body:   
 

- v rámci 1. tematického bloku mnohí účastníci žiadali, aby sa doplnil výslovný odkaz na Chartu základných 
práv a konkrétnejšie vymedzili práva európskeho občianstva;  
 

- v rámci 2. tematického bloku účastníci zdôraznili, že je potrebné ďalej uvažovať o možnosti sankcionovať 
udeľovanie licencií subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje;  
 

- v rámci 3. tematického bloku vyvolal rozsiahlu diskusiu v rámci pracovnej skupiny pojem „neprimerané 

politické zasahovanie“, na základe ktorej požiadali viacerí členovia o objasnenie v neskoršej fáze;  
 

- v rámci 4. tematického bloku niektorí účastníci zdôraznili, že treba ďalej premýšľať o budúcnosti 
hospodárskeho modelu, úlohe odborových zväzov, ako aj o najlepších spôsoboch riešenia problému 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových rajov;  
 

- v rámci 5. tematického bloku účastníci navrhli lepšie zohľadniť priority stratégie EÚ Z farmy na stôl.  
 

4. Záverečné slová predsedajúcej 
 

Predsedajúca, pani Renate Nikolay, zdôraznila, že počas schôdze sa dosiahol veľmi dobrý pokrok. Vysvetlila, 
že predbežné návrhy sa budú musieť revidovať v súlade s myšlienkami vyjadrenými počas zasadnutia a že 
písomné príspevky by sa v tejto súvislosti mohli zaslať spoločnému sekretariátu. Revidované návrhy sa 
vypracujú podľa rovnakého postupu ako návrhy, t. j. predsedníčkou a hovorcami s podporou spoločného 
sekretariátu, a predložia sa na najbližšej schôdzi pracovnej skupiny 7. apríla. 
 

Na záver zdôraznila, že diskusia na schôdzi bude slúžiť ako skvelý základ pre podanie správy na plenárnej 
schôdzi nasledujúci deň.  
 


