
 

 

 

POVZETEK ZAPISNIKA 

 

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 

predsedujoča: Renate Nikolay (vodja kabineta podpredsednice Věre Jourove)  
Evropska komisija 

Petek, 25. marca 2022, od 9.00 do 11.00 v Strasbourgu – hibridna oblika udeležbe 

 

 

1. Uvodni govor predsedujoče 

 

Renate Nikolay je obvestila, da bo zaradi bolezni podpredsednice Věre JOUROVE v njenem imenu delovni 
skupini predsedovala ona.  

 

Nato je pozdravila vse sodelujoče in povzela, da je namen te 5. seje delovne skupine razprava o prvem 

osnutku predlogov o vrednotah in pravicah, pravni državi in varnosti. Ta osnutek so na podlagi prispevkov 
evropskih in nacionalnih državljanskih forumov ter razprav na plenarnem zasedanju, večjezične digitalne 
platforme in nacionalnih dogodkov pripravili predsednica in uradni govorci s pomočjo skupnega 
sekretariata.  

 

Predsednica je spomnila, da bo prvi pregled razprav delovne skupine potekal dan kasneje (26. marca), na 

plenarnem zasedanju.  

 

2. Predstavitev prvih predlogov s strani uradnih govorcev 

 

Uradni govorci delovne skupine so poudarili konstruktivnost in produktivnost postopka za osnovanje prvih 

predlogov.  

 

Pri sklopu 1 (pravna država, demokratične vrednote in evropska identiteta) so poudarili potrebo po 
pojasnilu priporočila nizozemskega državljanskega foruma o pogojevanju pristopa novih držav članic z 
dodano vrednostjo EU. Omenili so tudi zamisel o organizaciji konference o pravni državi na podlagi letnega 
poročila Komisije o pravni državi. Na koncu so izpostavili razpravo o razširitvi uredbe o pogojenosti na 

neproračunska področja. 
 

Povedali so, da prvi osnutek sklopa 2 (varstvo podatkov) dobro napreduje ter da dobro odseva mnenja, ki 

so jih izrazili državljani.  
 

Pri sklopu 3 (mediji, lažne novice, dezinformacije, preverjanje dejstev in kibernetska varnost) so ugotovili 

široko soglasje in spomnili, da je pomembo govoriti o „obveznih“ šolskih usposabljanjih na področju 
medijske pismenosti.  

 



 

 

Pri sklopu 4 (protidiskriminacija, enakost in kakovost življenja) so izpostavili različne poglede na naložbe, ki 
so potrebne za zagotavljanje kakovost življenja. Poudarili so tudi potrebo po nadaljnji razpravi o spodbudah, 
ki so potrebne, da bi dosegli večjo enakost na trgu dela, vključno z možnimi davčnimi olajšavami ter 
dostopno nego in varstvom otrok.  

 

Na koncu so izrazili zadovoljstvo s prvimi osnutki predlogov sklopa 5 (pravice živali, kmetijstvo). .  
 

3. Razprava o prvih osnutkih predlogov  

 

Delovna skupina je med razpravo podrobno razpravljala o vsebini osnutkov predlogov, bolj natančno o 
naslednjih zadevah:   

 

– sklop 1: veliko udeležencev je pozvalo, naj se doda izrecna referenca o Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah in tudi bolj konkretna opredelitev pravic evropskih državljanov;  
 

– sklop 2: udeleženci so poudarili, da je potreben še nadaljnji razmislek o možnosti kaznovanja izdajanja 
dovoljenj subjektom, ki obdelujejo osebne podatke;  

 

– sklop 3: obsežno razpravo znotraj delovne skupine je sprožilo dojemanje koncepta „neupravičenega 
političnega vmešavanja“, zato so številni člani kasneje pozvali k pojasnilu;  
 

– sklop 4: nekateri udeleženci so bili mnenja, da bi bilo treba nadalje preučiti prihodnost ekonomskega 
modela, vlogo sindikatov in tudi najboljše načine za obravnavo izogibanja plačila davka in davčnih oaz;  
 

– sklop 5: udeleženci so predlagali boljši razmislek o prednostnih nalogah strategije EU „od vil do vilic“.  

 

4. Sklepna beseda predsedujoče 

 

Predsedujoča Renate Nikolay je poudarila, da so med sejo dosegli velik napredek. Nato je pojasnila, da bo 
treba osnutke predlogov revidirati v skladu z idejami, ki so bile izražene med sejo, ter da se lahko pisne 

prispevke v zvezi s tem pošlje na skupni sekretariat. Revidirani osnutki bodo pripravljeni v skladu z istim 
postopkom kot osnutki, torej jih bodo pripravili predsednica in uradni govorci s pomočjo skupnega 
sekretariata, predstavljeni pa bodo na naslednji seji delovne skupine, ki bo 7. aprila. 

 

Sejo je sklenila s poudarkom, da je razprava odlična osnova za poročanje na plenarni skupščini, ki bo dan 
kasneje.  

 


