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Darbo grupė vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo klausimais 

Pirmininkauja Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová 

2022 m. balandžio 7 d., penktadienis, 9.00–11.00 val., Strasbūras (mišrus formatas) 
 

 

1. Pirmininkės įžanginis žodis 

 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ pasveikino visus šio paskutinio darbo grupės posėdžio dalyvius ir nurodė, kad bus 
siekiama preliminaraus bendro sutarimo dėl pasiūlymų projektų. Ji paprašė dalyvių daugiausia dėmesio 
skirti esminiams klausimams, su kuriais jie visiškai nesutinka arba nori iškelti svarbų aspektą. Ji taip pat 
nurodė, kad per posėdį neturėtų būti svarstomi konkretūs klausimai dėl rengimo. 
 

Pirmininkė V. JOUROVÁ paaiškino, kad ji, padedant Bendram sekretoriatui, kartu su darbo grupės atstovais 
po posėdžio parengs galutinius pasiūlymų projektus, kurie bus pateikti per plenarinę sesiją. Ji pabrėžė, kad 
bus siekiama bendro sutarimo dėl kuo daugiau pasiūlymų ir kad, esant aiškiam prieštaravimui, šis klausimas 
būtų pateiktas Konferencijos Vykdomajai valdybai. Kad ir kaip būtų, į piliečių rekomendacijas turėtų būti iš 
esmės atsižvelgta. 
 

Galiausiai pirmininkė priminė tolesnius proceso etapus: paskutinė plenarinė sesija įvyko balandžio 29–30 d., 

o baigiamasis renginys – gegužės 9 d. 

 

 

2. Darbo grupės atstovų pasisakymai 
 

Darbo grupės atstovai spaudai paaiškino paskutinius pasiūlymų projektų pakeitimus, pabrėždami, kad 
struktūra išlaikyta, tačiau padaryta svarbių pakeitimų siekiant užtikrinti, kad pasiūlymai būtų konkretesni ir 
atitiktų piliečių rekomendacijas. Jie taip pat pabrėžė, jog svarbu, kad rengiant pasiūlymus būtų atsižvelgta į 
kontekstą, o šiame paskutiniajame posėdyje turėtų būti sutarta dėl galutinės jų formuluotės. 
 

 

3. Priede pateiktų persvarstytų pasiūlymų projektų aptarimas, siekiant juos pristatyti 2022 m. balandžio 
8–9 d. plenarinėje sesijoje 

 

Diskusijų metu darbo grupė išsamiai nagrinėjo pirmąjį pasiūlymą. Dalyviai aptarė nuorodos į ekonominę 
sąnaudų ir naudos analizę išbraukimą plėtros atveju ir diskutavo dėl atitinkamos Nyderlandų piliečių 
rekomendacijos reikšmės. Be kita ko, aptarti šie klausimai: Europos Sąjungos ryšių biurų steigimas, teisinės 
pareigos ES prisijungti prie žmogaus teisių konvencijų nustatymas, nuorodos į socialinių teisių ramstį 
įtraukimas ir teisinės valstybės principo įtraukimas į Europos semestrą. 



 

 

 

Kalbant bendriau, taip pat buvo aptartas dubliavimosi su kitų darbo grupių pasiūlymais klausimas. Kai kurie 
nariai pabrėžė, kad reikia užtikrinti darbo grupių veiklos suderinamumą, visų pirma kalbant apie 

skaitmeninę transformaciją ir tvirtesnę ekonomiką, didesnį socialinį teisingumą ir aktyvesnį darbo vietų 
kūrimą. 
 

Kadangi vis dar vyko diskusija dėl pirmojo pasiūlymo, darbo grupė negalėjo svarstyti kitų pasiūlymų. 
 

 

4. Pirmininkės baigiamasis žodis 

 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ baigė posėdį dėkodama dalyviams už jų pasisakymus. Ji apgailestavo, kad darbo 
grupė negalėjo peržiūrėti visų pasiūlymų, ir kaip galimą sprendimą pasiūlė surengti papildomą posėdį kitą 
dieną. Jei techniniu požiūriu tai neįmanoma, dalyviai turėtų siųsti savo pastabas raštu, kad į jas būtų galima 
atsižvelgti prieš paskutinę plenarinę sesiją. Bet kuriuo atveju pirmininkė V. JOUROVÁ pabrėžė, kad į visus 
pasiūlymus bus tinkamai atsižvelgta. 
 

 

PASTABA. Po balandžio 7 d. posėdžio buvo surengti du papildomi posėdžiai balandžio 8 ir 9 d. Per balandžio 
8 d. posėdį pasiūlymų projektai buvo atskirti: dėl vienų iš jų gali būti pasiektas preliminarus bendras 
sutarimas neatliekant pakeitimų, kai kuriuos pasiūlymų projektus, kad būtų pasiektas preliminarus bendras 

sutarimas, reikėtų šiek tiek pakeisti, o daliai pasiūlymų projektų prieštarautų viena arba kelios plenarinės 
sesijos grupės (nėra). Darbo grupės atstovai spaudai paaiškino paskutinius pasiūlymų projektų pakeitimus, 
pabrėždami, kad struktūra išlaikyta, tačiau padaryta svarbių pakeitimų siekiant užtikrinti, kad pasiūlymai 
būtų konkretesni ir atitiktų piliečių rekomendacijas. 


