
 

 

 

SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

 

Grupa robocza ds. wartości, praw, praworządności i bezpieczeństwa 

Pod przewodnictwem Věry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
Piątek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00–11.00, Strasburg – format hybrydowy 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ powitała wszystkich uczestników ostatniego posiedzenia grupy roboczej i 
jako jego cel wyznaczyła osiągnięcie wstępnego konsensusu w sprawie projektów wniosków. Poprosiła 
uczestników, by ich wystąpienia dotyczyły istotnych kwestii, z którymi zdecydowanie się nie zgadzają, lub by 
poruszyli ważne punkty, jednocześnie precyzując, że posiedzenie nie posłuży do opracowania konkretnego 
projektu. 

 

Przewodnicząca wytłumaczyła, że wspólnie z rzecznikami grupy roboczej i z pomocą wspólnego sekretariatu 
opracuje po posiedzeniu ostateczny projekt wniosków do zaprezentowania na sesji plenarnej. Podkreśliła, 
że celem jest osiągnięcie konsensusu w sprawie jak największej ilości wniosków, a w przypadku wyraźnego 

sprzeciwu kwestia zostanie przekazana zarządowi Konferencji. W każdym przypadku zalecenia obywateli 
powinny pozostać podstawą wniosków. 
 

W końcu przewodnicząca przypomniała następne kroki procesu: ostatnie posiedzenie plenarne odbędzie się 
29-30 kwietnia, a wydarzenie zamykające 9 maja. 
 

 

2. Wystąpienia rzeczników 

 

Rzecznicy grupy roboczej wyjaśnili ostatnie zmiany w projektach wniosków, podkreślając, że zachowano ich 
strukturę, lecz wprowadzono istotne modyfikacje, aby zapewnić, że wnioski są bardziej konkretne oraz że 
pokrywają się z zaleceniami obywateli. Podkreślili też jak ważne jest, aby wnioski nie zostały wyjęte z 
kontekstu. Ostatnie posiedzenie ma być okazją, aby nadać ostateczny szlif ich redakcji. 
 

 

3. Dyskusja na temat zmienionych projektów propozycji, zgodnie z załącznikiem, i dyskusja nad nimi w 
celu przedstawienia ich na sesji plenarnej 8–9 kwietnia 2022 r. 

 

Podczas debaty grupa robocza obszernie omówiła pierwszy wniosek. Uczestniczy przedyskutowali usunięcie 
odniesienia do analizy kosztów i korzyści gospodarczych w przypadku rozszerzenia, debatując nad 
znaczeniem stosownego zalecenia obywateli Holandii. Inne wypowiedzi dotyczyły między innymi: tworzenia 
biur kontaktowych Unii Europejskiej, nałożenia na UE prawnego obowiązku przystąpienia do konwencji 



 

 

praw człowieka, włączenia odniesienia do filaru praw socjalnych oraz uwzględnienia praworządności w 
europejskim semestrze. 

 

Bardziej ogólnie poruszono też kwestię nakładania się propozycji grup roboczych, a niektórzy posłowie 
podkreślili potrzebę zapewnienia spójności we wszystkich grupach roboczych, szczególnie w tych ds. 
„Transformacji cyfrowej” oraz „Silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia”.  

 

Z powodu przedłużającej się dyskusji nad pierwszym wnioskiem grupa robocza nie odniosła się do innych 
wniosków. 

 

 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim uczestnikom za wkład. 
Wyraziła żal, że grupa robocza nie przeprowadziła przeglądu wszystkich propozycji, i zasugerowała zwołanie 
dodatkowego posiedzenia następnego dnia. Jeśli byłoby to niemożliwe, uczestnicy powinni podzielić się 
swoimi uwagami na piśmie, aby wzięto je pod uwagę przed ostatnią sesją plenarną. Przewodnicząca 
JOUROVÁ podkreśliła, że w każdym przypadku wszystkie wypowiedzi zostaną należycie uwzględnione. 
 

 

UWAGA: Po posiedzeniu 7 kwietnia dwa dodatkowe posiedzenia odbyły się 8 i 9 kwietnia. Posiedzenie 8 
kwietnia umożliwiło rozróżnienie na projekty wniosków, które mogą uzyskać wstępny konsensus bez zmian, 
te, które wymagają drobnych zmian, aby uzyskać wstępny konsensus, oraz wnioski, w sprawie których 
sprzeciwiałby się jeden lub więcej komponentów plenarnych (brak). Posiedzenie 9 kwietnia, z udziałem 
przewodniczącej grupy roboczej, rzeczników, przedstawicieli każdego z komponentów grupy plenarnej oraz 
wspólnego sekretariatu, umożliwiło finalizację projektów wniosków, które wymagały zmian.  


