
 

 

 
KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 

Töörühm „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“, 

koosolekut juhtis Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová 

7. aprill 2022 kell 9.00–11.00, Strasbourg – hübriidvorm 

 

 

1. Koosoleku juhataja avasõnad 

 

Koosoleku juhataja Věra JOUROVÁ tervitas kõiki töörühma viimasel koosolekul osalejaid ning märkis, et 
eesmärk on saavutada ettepanekute eelnõude suhtes esialgne konsensus. Ta palus, et osalejad 

keskenduksid oma sõnavõttudes olulistele küsimustele, mille puhul nad on täiesti eriarvamusel või tahavad 

tõstatada olulise küsimuse, kuid täpsustas samas, et koosolekut ei tohiks kasutada eelnõude projektide 

koostamiseks. 

 

Věra JOUROVÁ selgitas, et pärast koosolekut alustab ta koos töörühma pressiesindajate ja 
ühissekretariaadiga tööd täiskogule esitatavate ettepanekute lõplike eelnõude kallal. Ta rõhutas, et 

eesmärk on jõuda võimalikult paljude ettepanekute suhtes üksmeelele, ning et selge vastuseisu korral 

esitatakse küsimus konverentsi juhatusele. Igal juhul peaksid kodanike soovitused jääma ettepanekute 

peamiseks aluseks. 

 

Lõpetuseks tuletas juhataja meelde protsessi järgmisi etappe, kusjuures viimane täiskogu istung toimub 

29.–30. aprillil ja lõppüritus 9. mail. 

 

 

2. Pressiesindajate sõnavõtud 

 

Töörühma pressiesindajad selgitasid ettepanekute eelnõudesse tehtud viimaseid muudatusi, rõhutades, et 

struktuur on säilinud, kuid tehtud on olulisi muudatusi, et tagada konkreetsemad ettepanekud kooskõlas 

kodanike soovitustega. Samuti rõhutasid nad, et on oluline, et ettepanekuid ei võetaks kontekstist välja ning 

et viimasel koosolekul tuleks nende sõnastust lõplikult viimistleda. 

 

 

3. Lisas esitatud muudetud ettepanekute eelnõu arutelu, et esitada see 8.–9. aprilli 2022. aasta istungil 

täiskogule. 

 

Arutelu käigus käsitles töörühm põhjalikult esimest ettepanekut. Osalejad arutasid asjaolu, et laienemise 

korral jäetakse välja viide majanduslikule kulude-tulude analüüsile, samuti arutati Madalmaade kodanike 

vastava soovituse tähendust. Muud sõnavõtud puudutasid muu hulgas järgmist: Euroopa Liidu 



 

 

kontaktbüroode asutamine, ELile inimõiguste konventsioonidega ühinemiseks juriidilise kohustuse 

kehtestamine, viite lisamine sotsiaalõiguste sambale ja Euroopa poolaastasse õigusriigi põhimõtte lisamine. 

 

Üldisemalt kattub see ka teiste töörühmade ettepanekutega, kusjuures mõned liikmed rõhutasid vajadust 

tagada sidusus töörühmade vahel, eelkõige seoses digipöörde ning tugevama majandus, sotsiaalse õigluse 

ja tööhõive osas.  

 

Kuna esimese ettepaneku arutelu venis, ei jõudnud töörühm muid ettepanekuid käsitleda. 

 

 

4. Koosoleku juhataja lõppsõna 

 

Věra JOUROVÁ lõpetas koosoleku ning tänas osalejaid nende panuse eest. Ta kahetses, et töörühm ei 
jõudnud kõiki ettepanekuid läbi vaadata, ning pakkus välja võimaluse, et järgmisel päeval võiks korraldada 

täiendava koosoleku. Juhul kui see peaks osutuma tehniliselt võimatuks, tuleks osalejatel esitada oma 

märkused kirjalikult, et neid saaks enne viimast täiskogu istungit arvesse võtta. Pr JOUROVÁ rõhutas, et igal 

juhul võetakse kõiki panuseid nõuetekohaselt arvesse. 

 

 

NB! Pärast 7. aprilli koosolekut toimus kaks täiendavat koosolekut – 8. ja 9. aprillil. 8. aprilli koosolekul 

määrati kindlaks, millised ettepanekute eelnõud võiksid saavutada esialgse konsensuse ilma täiendavate 

muudatusteta, millised vajavad väikesi muudatusi, ning millistele ettepanekute eelnõudele on üks või mitu 

täiskogu komponenti vastu (selliseid eelnõusid ei olnud). 9. aprilli koosolekul, millel osalesid töörühma 

esimees, pressiesindajad, üks esindaja igast täiskogu komponendist ja ühissekretariaadist, viimistleti 

ettepanekute eelnõusid, millesse oli vaja teha väikesi muudatusi.  


