
 

 

 

STRNJENI ZAPISNIK 

 

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo, varnost 

Predsedujoča Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije 

Petek, 7. aprila 2022, od 9.00 do 11.00 v Strasbourgu – hibridna udeležba 

 

 

1. Uvodni govor predsedujoče 

 

Predsedujoča Věra JOUROVÁ je pozdravila vse udeležence zadnje seje delovne skupine in povedala, da si 
bodo na seji prizadevali doseči predhodno soglasje o osnutkih predlogov. Udeležence je pozvala, naj se v 
prispevkih osredotočijo na vsebinska vprašanja, v zvezi s katerimi se močno ne strinjajo ali želijo izpostaviti 
pomembno točko, in poudarila, da seja ni namenjena pripravi osnutkov predlogov. 
 

Pojasnila je, da bo skupaj z uradnimi govorci delovne skupine in s pomočjo skupnega sekretariata po seji 
pripravila končne osnutke predlogov, ki bodo predstavljeni na plenarni skupščini. Poudarila je tudi, da je 
namen te seje, da udeleženci dosežejo soglasje o čim večjem številu predlogov, in da bodo vprašanja, o 
katerih se ne bodo mogli dogovoriti, predložena izvršnemu odboru Konference. V vsakem primeru pa bi 

morali predlogi temeljiti na priporočilih državljanov. 
 

Na koncu je spomnila še na naslednje korake v postopku, in sicer da bo zadnja plenarna skupščina potekala 
29. in 30. aprila, zaključna prireditev pa 9. maja. 

 

 

2. Govor uradnih govorcev 

 

Uradni govorci delovne skupine so predstavili zadnje spremembe osnutkov predlogov in poudarili, da so 

strukturo sicer ohranili, vnesli pa pomembne spremembe, da bi oblikovali konkretnejše predloge, ki ne bi 

odstopali od priporočil državljanov. Poudarili so tudi, da se predlogi ne bi smeli obravnavati zunaj 

konteksta, in da bi morala biti zadnja seja namenjena usklajevanju končne oblike besedila. 
 

 

3. Razprava o revidiranih osnutkih predlogov iz prilog, ki naj bi bili 8. in 9. aprila 2022 predstavljeni na 

plenarni skupščini 
 

Delovna skupina je med razpravo podrobno obravnavala prvi predlog. Udeleženci so govorili o črtanju 
sklicevanja na ekonomsko analizo stroškov in koristi v primeru širitve, pri čemer so razpravljali o pomenu s 

tem povezanega priporočila nizozemskih državljanov. Drugi prispevki so se med drugim nanašali na: 
ustanovitev pisarn Evropske unije za stike, določitev pravne obveznosti EU, da pristopi h konvencijam o 



 

 

človekovih pravicah, sklicevanje na steber socialnih pravic in vključitev načela pravne države v evropski 
semester. 

 

Na splošno so govorili tudi o vprašanju prekrivanja s predlogi drugih delovnih skupin, pri čemer so nekateri 
člani poudarili, da je treba zagotoviti skladnost med delovnimi skupinami, zlasti s tistima, ki zajemata temi 
„digitalno preobrazbo“ in „močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta“.  

 

Ker je razprava o prvem predlogu dolgo trajala, delovna skupina ni mogla obravnavati drugih predlogov. 

 

 

4. Sklepna beseda predsedujoče 

 

Predsedujoča Věra JOUROVÁ je sejo zaključila z zahvalo udeležencem za prispevke. Obžalovala je, da 
delovna skupina ni mogla preučiti vseh predlogov, in kot možno rešitev predlagala sklic dodatne seje 
naslednji dan. Če to tehnično ne bi bilo izvedljivo, bi morali udeleženci poslati pisne pripombe, da bi jih 
lahko upoštevali pred zadnjo plenarno skupščino. Predsedujoča je poudarila, da bodo vsi prispevki ustrezno 
upoštevani. 
 

 

OP.: Po seji 7. aprila sta bili 8. in 9. aprila organizirani še dodatni seji. Na seji 8. aprila so osnutke predlogov 
razdelili na predloge, glede katerih bi lahko dosegli predhodno soglasje brez sprememb, predloge, ki bi za 

predhodno soglasje potrebovali manjše spremembe, in tiste, ki bi jim nasprotoval eden ali več sestavnih 
delov plenarne skupščine (jih ni bilo). Na seji 9. aprila so sodelovali predsedujoča delovne skupine, uradni 
govorci, po en predstavnik iz vsakega sestavnega dela plenarne skupščine in skupni sekretariat. Dokončno 
so oblikovali tiste osnutke predlogov, za katere je bilo navedeno, da potrebujejo le manjše spremembe.  


